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Apresentação 
A Política de Responsabilidade Socioambiental da Dataprev busca contribuir para 

o desenvolvimento humano, consolidando valores, práticas e comportamentos 

empresariais socialmente responsáveis. Seu objetivo é promover o exercício da cida-

dania e colaborar para a formação de uma sociedade justa, sustentável e solidária.

As ações se organizam em quatro principais eixos, que incluem programas de 

destaque: Jovem Aprendiz, Diversidade, Inclusão Digital, e Programa Ambiental. A 

Dataprev adota a metodologia constante da Cartilha A3P, publicada pelo Ministério 

do Meio Ambiente, e as demais orientações do programa, que busca somar esforços 

em projetos de inserção da variável socioambiental no cotidiano e na qualidade de 

vida do ambiente de trabalho.

Diretoria Executiva
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1 A Dataprev
Há mais de 40 anos provendo tecnologia para facilitar o acesso do cidadão a serviços públicos, a Dataprev é 

a empresa com maior experiência na gestão das informações previdenciárias, trabalhistas, sociais e de regis-

tros civis da população. Guardiã dos dados sociais brasileiros, processa o pagamento mensal de cerca de 34 

milhões de benefícios previdenciários. 

Com sede em Brasília e estrutura para atendimento em todo o país, fornece soluções de Tecnologia da Infor-

mação e Comunicação para o aprimoramento e execução de políticas sociais do Estado brasileiro. Possui 

Unidades de Desenvolvimento em cinco estados (CE, PB, RN, RJ, SC) e três data centers, localizados no Distrito 

Federal, no Rio de Janeiro e em São Paulo, projetados para promover a alta disponibilidade e a segurança dos 

sistemas. 

Em 2017, se tornou a primeira empresa pública do país a completar o ciclo Tier III, certificação conferida pela 

organização internacional Uptime Institute, que atesta o atendimento a requisitos específicos de segurança e 

disponibilidade da infraestrutura de TIC.
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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 empresa tem como principais produtos o desenvolvimento, a sustentação de solu-

ções e o gerenciamento de infraestrutura de TIC.

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
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1.2 Principais serviços 

BLOGS E PORTAIS

Serviço de hospedagem de 
blogs e portais corporativos.

CORREIO ELETRÔNICO

Serviço de correio 
eletrônico, agenda, tarefas e 

mensageria instantânea.

NUVEM

Diferentes opções de 
capacidade computacional para 
hospedar dados e aplicações.

GESTÃO DOCUMENTAL

Solução para gerenciamento 
eletrônico de documentos, 
com garantia de segurança 

em todo o processo.

GOVDATA

Infraestrutura de Datalake 
que permite hospedagem 
e cruzamento de grandes 

volumes de dados.

INTELIGÊNCIA DE NEGÓCIO

Conjunto de serviços 
especializados na produção 
de informações estratégicas.

OPERAÇÃO E SUPORTE DE 
SOLUÇÕES

Aplicações e sistemas são 
mantidos nos data centers, 

com monitoramento e 
sustentação integral.

DESENVOLVIMENTO DE 
SOLUÇÕES

Equipes de engenharia de 
software atuam em conjunto 

com analistas de negócio para 
criar sistemas ou desenvolver 

novas funcionalidades.
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1.3 Clientes
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2 2017: Sustentabilidade em foco
Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso 

comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder 

público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e 

futuras gerações. (Artigo 225, Constituição Federal de 1988).

Como empresa pública a Dataprev baseia suas ações sustentáveis nas determina-

ções legais e nas diretrizes do governo federal. Buscando ir além do simples cumpri-

mento destas determinações, incluiu nos seus programas socioambientais ações que 

ampliam seu campo de atuação.

As ações de Responsabilidade Socioambiental da Dataprev estão centradas em 

3 eixos: Social, ambiental e econômico, que se distribuem em 7 programas: Jovem 

Aprendiz, Coleta Seletiva Solidária, Doações de Bens Patrimoniais, Diversidade, 

Inclusão de Terceirizados, Ações Sociais e Voluntariado. Ainda existe a execução do 

Plano de Gestão Socioambiental, este atrelado a Agenda Ambiental da Administração 

Pública – A3P e o Programa Pró-equidade de Gênero e Raça.

Para a Dataprev, o desenvolvimento sustentável é obtido quando seus interesses 

são compartilhados pelos seus acionistas, diretores, empregados, clientes, usuários 

e pela sociedade, sustentando o fortalecimento social, a qualidade de vida e saúde 

de seus trabalhadores e a responsabilidade socioambiental, através de uma gestão 

consciente e sempre movida por ações social e ambientalmente responsáveis.
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O comportamento empresarial da Dataprev está 

pautado na gestão ética e transparente, e no inte-

resse de mitigar os impactos negativos no meio 

ambiente e na comunidade. Para isso criou políticas 

de responsabilidade socioambiental, tendo como 

objetivo primordial a sustentabilidade, em todas as 

suas dimensões, social, ambiental e econômica.

A Dataprev ao longo do ano de 2017 reafirmou seu 

compromisso com o desenvolvimento sustentável, 

através de seus programas e políticas de respon-

sabilidade socioambiental. Estimulou seus trabalha-

dores a investir em ações de voluntariado, preservar 

o meio ambiente e seguir o Código de Conduta Ética 

e Integridade da Dataprev. 

A intenção deste relatório é dar conhecimento ao público das práticas de responsabi-

lidade socioambiental da Dataprev, dando transparência e cumprindo o seu papel de 

empresa cidadã. Esta prática de vir a público fornecer informações acerca do desem-

penho da gestão socioambiental é realizada desde 2005, inicialmente utilizando o 

modelo IBASE para Balanço Social, em 2014 o modelo foi alterado e ganhou um 

formato de relatório, embora o nome balanço tenha permanecido até 2016, quando 

passou a ser denominado de Relatório de Sustentabilidade, ganhando o formato 

atual. Desta forma, essa é a segunda edição do Relatório de Sustentabilidade.

Anualmente é planejado o aprimoramento do método de relato corporativo das ações 

socioambientais, visando torná-las objetivas, demonstrando não apenas a realização, 

mas quais foram seus impactos ambientais, sociais e econômicos, identificando os 

benefícios e os beneficiados pelas ações e práticas da empresa. 

Este relatório está organizado de forma a prestar informações sobre a performance 

de cada programa e da execução do Plano de Gestão Socioambiental.
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3 Social
3.1 Programa Jovem Aprendiz
O programa tem por finalidade promover a inclusão social e profissional dos jovens, 

proporcionando formação técnico-profissional. Outra ação do programa é formar 

cidadãos e cidadãs responsáveis e conscientes, permitindo a introspecção dos 

conceitos de ética e cidadania, possibilitando que o jovem conquiste um emprego 

digno, que opere uma melhora na sua condição de vida.

O perfil dos aprendizes contratados pela Dataprev é de jovens que possuem idade de 

16 a 18 anos; estejam cursando do 7º ano do ensino fundamental ao 3º ano do ensino 

médio em colégio público e renda familiar de até 3 salários mínimos.

Embora não esteja definido por lei, a Dataprev contrata jovens com deficiência visual 

através de convênio com o Instituto Benjamin Constant (IBC) e jovens egressos do 

trabalho infantil, por intermédio do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil 

(PETI) do Ministério do Trabalho (MT). 

No Rio Grande do Sul, os aprendizes contratados recebem capacitação profissional 

em montagem e manutenção de computadores. Essa capacitação é realizada através 

da Sociedade Meridional de Educação (SOME) do Centro Social Marista (CESMAR). 

Os jovens capacitados ficam lotados no Centro de Recondicionamento de Compu-

tadores (CRC), onde atuam na recuperação e recondicionamento de computadores 

destinados aos tele centros comunitários. 

Visita de Aprendizes 
ao Museu da Vida da 
Fundação Instituto 
Oswaldo Cruz (Fiocruz)
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Práticas de equidade de gênero e raça estão presentes no programa, como a contra-

tação do mesmo número de aprendizes de ambos os gêneros e a destinação de 

20% do total das vagas para não brancos.

Ao admitir jovens com deficiência e egressos do trabalho infantil, a Dataprev provoca 

mudanças na mentalidade dos seus empregados e colaboradores, ao vivenciarem a 

realidade destes jovens, ajudando a derrubar barreiras sociais e possíveis preconceitos.

Desde 2010 passaram pelo programa mais de 500 jovens aprendizes, sendo 78 

em 2017, que foram submetidos a palestras que abordaram temas como: ética, 

cessação de fumar; mercado de trabalho, saúde, sustentabilidade, inclusão digital, 

orientação profissional e outros.

No Rio de Janeiro em 2017, os aprendizes participaram de duas visitas a museus, 

uma ao Museu de Arte do Rio, localizado na Praça Mauá e outra ao Museu da Vida da 

Fundação Instituto Oswaldo Cruz, em Manguinhos. Os dois espaços foram projetos 

culturais patrocinados pela Dataprev em 2017, por meio da Lei Municipal de Incen-

tivo à Cultura. 

A Dataprev não enxerga o Programa Jovem Aprendiz como uma obrigação legal, 

mas como um instrumento capaz de transformar a realidade dos jovens impactando 

positivamente na sociedade.
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3.2 Doação de Bens Patrimoniais
Os bens patrimoniais da Dataprev quando em processo de alienação, são prioritaria-

mente doados para entidades públicas ou organizações não governamentais (ONGs), 

a intenção é que todos os bens que não mais estiverem sendo utilizados pela empresa, 

continuem a servir a sociedade, de forma a preservar o investimento público.

Tal política fundamenta-se em dispositivo legal que disciplina esse tema. De acordo 

com o Decreto-Lei nº 99.658, de 30 de outubro de 1990, os bens são doados conforme 

a classificação em que se enquadrem: se recuperáveis ou ociosos, são destinados a 

órgãos ou entidades da Administração Pública Federal direta, autárquica ou funda-

cional ou para outros órgãos integrantes de qualquer dos Poderes da União e, não 

havendo interesse na esfera federal, serão destinados a Estados e Municípios mais 

carentes, empresas públicas ou sociedades de economia mista. Já os classificados 

como antieconômicos ou irrecuperáveis serão destinados a instituições filantrópicas, 

reconhecidas de utilidade pública pelo Governo Federal, e as organizações da Socie-

dade Civil de Interesse Público, com a recomendação de que, preferencialmente, os 

bens sejam doados para atender projetos socioambientais.

Em consonância com o disposto no suscitado Decreto-Lei, bens patrimoniais podem 

ser objeto de alienação – operação de transferência do direito de propriedade do 

material, mediante venda, permuta ou doação. A análise dos itens é realizada pela 

Comissão de Exame e Avaliação da empresa, que elabora um laudo técnico sobre a 

situação física do equipamento e define a modalidade de alienação a ser adotada.
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A análise para aprovar a instituição donatária consi-

dera critérios como: a amplitude social do projeto, 

a destinação o bem, o benefício a sociedade e a 

melhoria da qualidade de determinado serviço 

quando usado por entidade pública.

Em 2017 foram executados 40 processos de doação 

de 5.070 bens patrimoniais, contendo 3.755 equipa-

mentos de informática, 1.138 itens mobiliário e 177 

outros materiais. Foram beneficiadas 57 institui-

ções, das quais 17 prefeituras municipais; 10 univer-

sidades e instituições de ensino; 08 órgãos públicos 

e 22 entidades sem fins lucrativos.

As prefeituras foram as instituições que receberam 

o maior número de bens patrimoniais: 1651, o que 

corresponde a cerca de 32% dos itens doados. Em 

seguida estão as universidades e instituições de 

ensino, com 1549 bens recebidos, e as organiza-

ções não governamentais, com 1408. Por último, os 

órgãos públicos receberam 462 bens.

Consultando os processos de doação de bens patri-

moniais dos últimos cinco anos, observamos que 

os donatários são prefeituras municipais, órgãos 

públicos federais, estaduais e municipais, universi-

dades e outras instituições de ensino e organizações 

sociais sem fins lucrativos. Esses dados sugerem que 

a política de doação de bens praticada pela Dataprev 

está embasada no dispositivo legal e no modelo de 

gestão comprometido com a preservação do investi-

mento público.

Seguindo o processo de melhoria contínua do 

controle de utilização dos bens nos programas 

socioambientais a que se destinam, a Dataprev está 

elaborando uma proposta de inclusão de pontos de 

controles no processo de doação. Trata-se da apre-

sentação de Relatório Analítico nos três primeiros 

semestres (seis, doze e dezoito meses após o recebi-

mento dos bens) pela entidade beneficiária. Deverão 

ser apresentadas as seguintes informações: Fina-

lidade da alocação do bem; Público-alvo; renda e 

número de pessoas no núcleo familiar; Duração do 

programa/ação; Avaliação da entidade quando ao 

alcance do objetivo; além de outras informações.
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3.3 Ações Sociais e Voluntariado
Em maio de 2017 foi realizada a Campanha de Roupas e Agasalhos. A campanha 

foi disparada simultaneamente nos estados do Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, 

Pará, Goiás, Maranhão, São Paulo e Sergipe. Foram recolhidos cobertores, lençóis, 

calçados e roupas em geral, totalizando mais de 600 itens. 

Também em maio, a campanha de doação de sangue foi realizada no Rio de Janeiro, 

quando foram coletadas 75 bolsas de sangue, superando a média histórica da Data-

prev. Em novembro, nova campanha de doação de sangue foi realizada, obtendo 

62 bolsas de sangue. Totalizando no Rio de Janeiro 137 bolsas em 2017. Em Brasília 

também foi realizada campanha, com a participação de 26 empregados e empregadas.

Nos meses de junho a setembro foram realizados nos estados campanhas de 

doação de alimentos, que contemplaram desde creches comunitárias até asilos para 

idosos, passando por entidades de auxílio a pessoal de rua, hospitais e desabri-

gados. Ao todo mais de 300 pessoas em diversas entidades foram beneficiadas com 

estas doações.

Em novembro iniciamos a campanha “O papai Noel é você”, onde cartinhas escritas 

por crianças assistidas por entidades de amparo ao menor, são disponibilizadas a 

empregados e empregadas da Dataprev, que apadrinham as cartas. Depois em uma 

atividade festiva os presentes adquiridos na campanha são entregues. Este foi o 4º 

ano da campanha que já presenteou mais de 400 crianças desde a sua criação.

 

Crianças da Creche 
Comunitária do Morro 
dos Macacos, zona 
norte do Rio de Janeiro, 
recebem alimentos das 
nossas campanhas
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3.4 Diversidade

3.4.1 Pessoa com Deficiência

O Programa Diversidade tem por objetivo promover ações que visem contribuir para 

a inclusão social e a qualificação profissional de pessoa com deficiência no mercado 

de trabalho. Essa iniciativa pioneira é uma marca da Dataprev, no âmbito da admi-

nistração pública. Há cerca de 30 anos recebe pessoas com deficiência para exercer 

diversas funções na empresa. 

Tal iniciativa associada aos dispositivos legais que disciplinam o tema, tem fortale-

cido e ampliado a atuação da empresa. A Lei Federal nº 8.213/91, foi criada para 

garantir às pessoas com deficiência ou beneficiários do Programa de Reabilitação 

Profissional pelo Instituto Nacional de Seguro Social (INSS) a possibilidade de ingres-

sarem no mercado de trabalho. 

De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia 

e Estatística (IBGE- 2010), a população do Brasil é 

composta por 45 milhões de pessoas com algum 

tipo de deficiência, o que corresponde a quase 24% 

do total da população brasileira.

Em 2017, haviam 119 pessoas com deficiência no 

quadro da empresa, incluindo empregados, jovens 

aprendizes e terceirizados admitidos por meio da 

parceria com o Centro de Vida Independente – CVI, 

entidade responsável pela execução do contrato 

de fornecimento de mão de obra constituída por 

pessoas com deficiência auditiva ou física perma-

nente, congênita ou adquirida. 

Em 2002, foi promulgada a Lei da Libras Nº 10.438/02, 

e o Decreto 5.626/2005, que exige da empresa pelo 

menos 5% do seu quadro funcional de cada unidade 

capacitado em Libras, com o objetivo de possibilitar 

condições plenas de estabelecer uma conversa, seja 

de cunho profissional ou nos momentos de sociali-

zação existentes na empresa.
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Para facilitar o relacionamento dos colaboradores e 

prestadores de serviço terceirizado com as pessoas 

com deficiência, especialmente o surdo, além de 

cumprir a determinação legal, a Dataprev tem inves-

tido em ações de sensibilização e treinamento em 

Curso de Língua Brasileira de Sinais – Libras. Para 

isto, a empresa celebrou um acordo de cooperação 

técnica com o CVI. 

Cabe ao CVI a realização do treinamento, o que inclui 

o fornecimento de material didático, a avaliação do 

aprendizado e a emissão de certificados e de um 

relatório com os resultados alcançados, apontando 

problemas e indicando soluções e sugestões para o 

aprimoramento do programa. 

Ao final do curso, os participantes deverão ser 

capazes de entender como é estruturada uma frase 

na Língua Brasileira de Sinais; entender a pessoa 

surda, respeitando os seus aspectos inerentes e 

estabelecer um diálogo em Libras.

Uma turma desse curso foi realizada em 2017, no 

Rio de Janeiro, totalmente presencial com a carga 

horária total de 42 horas/aula. Quando ocorre 

em outros estados, se subdivide nas modalidades 

presencial e a distância. São 27 horas de aula a 

distância e 15 horas de aulas presenciais. O módulo 

a distância é conduzido por meio de videoconfe-

rências com o instrutor do CVI no Rio de Janeiro, e 

o módulo presencial é composto por quatro aulas 

ministradas no estado de origem.

A inserção da pessoa com deficiência no mercado 

de trabalho é um dos pilares de sustentação da polí-

tica de inclusão social da Dataprev e se estende a 

outros programas. O Programa Diversidade interage 

com o Programa Jovem Aprendiz para oportunizar 

a inclusão de jovem com deficiência, no mercado 

de trabalho. Para tanto, a Dataprev firmou parceria 

com o Instituto Benjamin Constant (IBC), tradicional 

instituição de ensino do Rio de Janeiro para pessoas 

com deficiência visual, com vistas a selecionar candi-

datos dentre os alunos cegos ou com baixa visão 

matriculados no Instituto.

No final de 2017 e início de 2018 foi concluída a sexta 

turma do curso de formação de Aprendiz da Data-

prev, ministrado pelo SENAC e contou com a partici-

pação de quatro jovens cegos do IBC.
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Na mesma linha, para informar sobre o convívio inclusivo, a Dataprev promoveu 

palestra no Edifício José Neves, no Cosme Velho, Rio de Janeiro, sobre o tema:  Inclusão 

no Trabalho - Direitos da Pessoa com Deficiência (PCD), ministrada pelo representante 

do Departamento de Desenvolvimento de Pessoas do Poder Judiciário do Estado do 

Rio de Janeiro, Marcio Castro de Aguiar. 

Para maior conscientização sobre convívio inclusivo, Marcio Castro ressaltou que 

para efetivar a inclusão, é preciso que o trabalho seja digno e produtivo. Não adianta 

apenas empregar a pessoa com deficiência, tem que dar efetividade na execução das 

funções. Para isso, é necessário derrubar as barreiras que tornam o mundo inaces-

sível. Essa é a luta pela inclusão que deve ser travada, na opinião do palestrante. 

O evento contou com a participação de Representante do CVI, Vanessa Goulart. Na 

oportunidade, ela destacou a Dataprev como pioneira na inclusão. E com isso, tem 

possibilitado a dezenas de pessoas com deficiência mostrarem sua capacidade profis-

sional e suas qualidades. 

A quantidade de pessoas com deficiência estimada pelo IBGE demonstra a dimensão 

do universo para o qual a Dataprev está, a cada momento, aprimorando suas políticas 

e práticas de responsabilidade socioambiental. 

A transversalidade das ações dos programas da Dataprev tem contribuído para 

oferecer oportunidades não só de aprendizagem e geração de renda, mas também, 

de conquistas individuais almejadas por uma parcela dessas 45 milhões de pessoas 

com algum tipo de deficiência reveladas pelo IBGE.

Dessa forma, consideramos esses casos emblemáticos e evidentes da materialização 

da política de inclusão social da Dataprev.



Relatório de Sustentabilidade 2017 18

3.4.2 Programa de Pró-equidade de Gênero e Raça

A Dataprev em cumprimento ao compromisso assu-

mido em 19 de abril de 2016 de aderir ao Programa 

Pró-equidade de Gênero e Raça, perante a Secre-

taria Especial de Políticas para as Mulheres, do 

então Ministério das Mulheres, da Igualdade Racial, 

da Juventude e dos Direitos Humanos, elaborou o 

Plano de Ação de Equidade de Gênero e Raça, para 

execução no biênio 2016/2018. Este Plano foi moni-

torado e acompanhado pela Comissão Gestora 

do Programa de Equidade de Gênero e Raça, 

instituída no âmbito da Dataprev pela Resolução 

RS/3515/2016 de 19/07/2016. A comissão teve sua 

composição alterada pela Resolução RS 3554/2017 

de 15/02/2017 passando a ser composta pelas 

empregadas e empregados: Lázaro José Vieira de 

Sant Anna, Helena Cardoso Mourão, Flávio Ferreira 

da Silva, Célia Regina Lima da Silva, Jovelina da Silva 

Borges Correa e Silton Heleno Carvalho Fernandes, 

cabendo ao primeiro a coordenação dos trabalhos. 

Estão entre os compromissos assumidos pela Dataprev:

a) Conscientizar, sensibilizar e estimular as práticas de 

gestão que promovam a igualdade de oportunidades 

entre mulheres e homens dentro da Organização;

b) Contribuir para a eliminação de todas as formas 

de discriminação no acesso, remuneração, ascensão 

e permanência das mulheres no emprego;

c) Implementar as ações previstas no Plano de Ação. 

As ações previstas no Plano de Ação foram: Promover 

estudos baseados no corte de gênero, raça/cor, dos 

candidatos inscritos em concurso; Capacitar partici-

pantes (titulares e substitutos) da Comissão Gestora 

do Programa de Equidade de Gênero e Raça; Criar 

fórum e material de divulgação sobre o plano de 

equidade de gênero e raça; Analisar série histó-

rica dos últimos cinco anos da evolução de cargos 

ocupados, com recorte de gênero, raça e cor; 

Promover estudo para a criação de espaço de apoio 

a amamentação; Apresentar estudo sobre absen-

teísmo nas unidades da empresa sob o recorte 

de gênero e raça; Utilizar a rede social corporativa 

para realizar divulgação de mensagens e eventos 

de apoio ao combate as práticas de desigualdades, 

discriminações de gênero e raça e assédio moral e 

sexual; Promover palestras de sensibilização quanto 

aos temas de gênero e raça para os prestadores de 

serviços terceirizados; Distribuir materiais informa-

tivas para os prestadores de serviços terceirizados 

e Divulgar internamente a participação da Dataprev 

no Programa Pró-equidade de Gênero e Raça.
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Recrutamento e Seleção

Ação: Promover estudos baseados no corte gênero, raça/cor, dos candidatos 

inscritos em concurso.

Visando a obtenção de dados para a realização dos estudos previstos na ação, os 

campos de raça/cor e gênero foram incluídos no sistema de gestão de pessoas da 

empresa e são campos obrigatórios em todos os formulários de recrutamento e 

seleção de pessoal, incluindo aprendizes e estagiários.

Capacitação e Treinamento

Ação: Capacitar os participantes (titulares e substitutos) da Comissão Gestora do 

Programa de Equidade de Gênero e Raça no tema Equidade de Gênero e Raça.

Os membros da Comissão Gestora do Programa de Equidade de Gênero e Raça, 

foram capacitados através de palestras ministradas pela Professora Márcia Passos 

e pelo Professor Celso Vergne.

Ascensão Funcional e Plano de Cargos

Ação: Analisar série histórica dos últimos cinco anos da evolução de cargos ocupados, 

com recorte de gênero, raça e cor.

A ocupação de cargos por mulheres, se manteve estável, tendo variado pouco de 

2013 a 2015, no entanto se comparamos 2012 com 2016, vamos notar uma queda 

de 2,72%, pouco significativa em termos percentuais. 



Relatório de Sustentabilidade 2017 20

As mulheres ocupam desde 2012 1/3 dos cargos disponíveis na empresa. Atual-

mente a empresa conta com 3825 empregados, sendo 1207 (32%) mulheres e 2618 

(68%) homens. Essa proporção entre os sexos é maior do que a média de mercado. 

Segundo dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio (Pnad), realizada pelo 

IBGE em 2017, apenas 20% dos profissionais que atuam no mercado de Tecnologia 

da Informação (TI) são mulheres. No entanto, as mulheres negras nunca ocuparam 

mais de 1,39% dos cargos disponíveis na Dataprev.

Os homens brancos ainda são dominantes na ocupação de cargos, ocupando 45% 

em média o total dos cargos disponíveis, cabendo aos homens não brancos de 18 

a 20% do total de cargos disponíveis. Situação superior as mulheres não brancas 

(pardas, negras e amarelas), que ocupam em média 10 % dos cargos. 

Em todo o mundo, os homens ocupam a maior parte das posições gerenciais nas 

empresas. De acordo com a pesquisa “Women in Business 2015” *1, realizado pela 

Grant Thornton, o Brasil está em terceiro lugar entre os países que menos promovem 

mulheres a posições de liderança, que são ocupadas apenas em 15% por mulheres. 

A Dataprev apresenta um número de mulheres em funções gerenciais bem acima 

da média do país. O seguinte gráfico mostra a proporção entre mulheres e homens 

nas seguintes funções de confiança: dirigentes, coordenadores, líderes de equipe e 

superintendentes:

Considerando que a empresa é composta em 32% 

por mulheres, os 29% de funções gerenciais se tornam 

ainda mais significativos.
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O estudo também revela a representação de diversas etnias na empresa:

 Políticas de Benefícios

Ação: Promover estudo para a criação de espaço de apoio amamentação.

Após análise dos dados concluiu-se que esta ação foi suplantada pela Cláusula 43ª do 

Acordo Coletivo que estabelece intervalo de amamentação, mais benéfico para mãe 

e a criança. São 2 (duas) horas diárias a serem utilizadas durante o cumprimento da 

jornada de trabalho ou, alternativamente, após o cumprimento de 6 (seis) horas da 

jornada de trabalho. 
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Programas de Saúde e Segurança 

Ação: Apresentar estudo sobre absenteísmo nas 

unidades da empresa sob recorte de gênero e raça. 

Foram levantados o absenteísmo nas unidades, 

conforme tabelas a seguir:

O levantamento do absenteísmo com o corte de 

gênero e raça considerou os doze meses dos anos 

de 2016 e 2017. Estes dados foram extraídos do 

Sistema de Gestão de Frequência – SisGF. 

Observa-se que o número de ausências entre os 

homens é maior do que o número de ausências 

entre as mulheres. Isso é o esperado uma vez que a 

quantidade de homens é maior que a quantidade de 

mulheres na empresa. No entanto, observa-se que há 

uma leve desproporção. As mulheres representam 

32% da população da empresa e suas ausências 

superam um pouco esse percentual, representando 

36% das ausências totais nos anos de 2016 e 1017. 

Quando olhamos para as motivações das ausên-

cias, as seguintes ocorrências de ausências entre 

mulheres superam as dos homens, apesar da 

predominância destes na empresa:

  

Esses resultados poderão fundamentar ações que visem diminuir não só o absen-

teísmo total na empresa, mas também a desproporção entre homens e mulheres 

quando as ausências se dão por motivos de acidente de trabalho típico e acompa-

nhamento de doente enfermo.
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Ao observar as ausências sob o recorte de cor decla-

rada, temos os seguintes resultados globais:

  

Mecanismos de combate às práticas de desigual-

dade, e discriminação de gênero e raça e de combate 

à ocorrência de assédio moral e sexual.

A Dataprev conta com uma rede social corporativa, 

a Onda, em que há várias comunidades atuantes, 

dentre elas, a de Responsabilidade Socioambiental. 

A comunidade de Responsabilidade Socioambiental 

é muito ativa e, dentre suas postagens, sempre há 

espaço reservado para assuntos relacionados à 

equidade de gênero e raça, como demonstram os 

exemplos abaixo.  
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Além disso, foi criada na rede social corporativa uma 

comunidade específi ca para divulgar mensagens e 

eventos de apoio ao combate às práticas de desi-

gualdades e discriminações de gênero e raça.

Prática de capacitação na rede de relacionamentos 

da organização

Ação: Promover palestras de sensibilização quanto 

aos temas de gênero e raça para os prestadores de 

serviços terceirizados.

Ação: Distribuir materiais informativos para os pres-

tadores de serviços terceirizados.

Para marcar o Dia da Consciência Negra, celebrado 

em 20 de novembro, promoveu-se uma palestra com o tema “Equidade de raça e 

gênero”, proferida pela professora Márcia Passos e pelo professor Celso Vergne. O 

evento, realizado no Rio de Janeiro, em 14 de novembro de 2017, contou com tele-

transmissão para todos os estados, onde empregados, terceirizados, aprendizes e 

estagiários, tiveram acesso. 

Ao fi nal da palestra houve a distribuição de material acerca da equidade de gênero e raça. 

Palestra de Equidade de 
Gênero e Raça, 
ocorrida no Rio de 
Janeiro e teletransmitida 
para as demais instala-
ções da empresa
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Propaganda Institucional Interna e Externa

Ação: Divulgar internamente a participação da Dataprev no Pró-Equidade de 

Gênero e Raça.

A propaganda interna foi realizada via intranet, através da página www-dtpnet/, e 

manteve os empregados e outros colaboradores informados sobre o Programa 

Pró-equidade de Gênero e Raça.

3.5 Inclusão de Terceirizados
Com o objetivo de 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 qual-

quer tipo de preconceito, além de informar sobre 

temas de interesse coletivo, voltados para a saúde, 

direitos, tecnologia e outros.

Em 2017, a empresa promoveu várias atividades 

destinadas a este público. Em São Paulo, os tercei-

rizados da Dataprev participaram de palestra sobre 

Educação e 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. 

No Rio de Janeiro os terceirizados assistiram palestra 

sobre Fundo de Garantia do Tempo de Serviço 

(FGTS) e Medida Provisória 763/2016. Ainda no Rio 

de janeiro os terceirizados assistiram a uma apre-

sentação sobre as principais ferramentas digitais 

utilizadas no cotidiano do ambiente de trabalho e 

da vida. Em Brasília também foi ministrada palestra 

sobre Educação Previdenciária, essas palestras 

contam com a parceria das Gerências Regionais do 

Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). A estas 

somam-se palestras variadas ocorridas em outras 

filiais da empresa.

Ainda dentro deste programa, os empregados e 

empregadas da Dataprev promoveram uma confra-

ternização natalina com os terceirizados. Nesta 

confraternização de fim de ano conhecida como 

`Natal dos Terceirados´ são distribuídas cestas 

básicas. No Rio de Janeiro houve sorteio de uma 

TV de LED tela plana de 32 polegadas e um jogo de 

panelas, além de chocottones, cadeiras de praia, cd’s 

e eletroeletrônicos, como ferros de passar roupa, 

liquidificadores, ventiladores, sanduicheiras e cafe-

teiras. 

O Programa de Inclusão dos Terceirizados, existe 

desde 2016 e já foi responsável por ministrar mais 

10 palestras sobre temas diversos, como educação 

previdenciária, tecnologia, FGTS, equidade de gênero 

e raça, cessação de fumar, anemia falciforme e uso 

do Equipamento de Proteção Individual (EPI).
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4 Ambiental
4.1 Gerenciamento de resíduos 
sólidos - Coleta Seletiva Solidária
No decorrer do ano de 2017 a Dataprev recolheu 

no Programa de Coleta Seletiva Solidária, a quan-

tidade de 9.939,70 Kg de materiais recicláveis. O 

maior volume continua sendo o papel e papelão, que 

somados juntos chegaram a 3.226.15 Kg. No entanto, 

esse tipo de material tem sofrido uma redução signi-

fi cativa, uma vez que o descarte de papel, que em 

2015 foi de 4.965,60 kg, e em 2016, de 3.434,20 kg, 

sofreu nova retração em 2017.

A Dataprev desde 2007 opera a coleta seletiva soli-

dária, coletando em suas instalações todos os resí-

duos recicláveis e entregando a associações e coope-

rativas de catadores. Com esta prática obtemos três 

resultados: geração de renda para os catadores; rein-

serção dos materiais recicláveis no ciclo produtivo, o 

que reduz a extração de matéria prima, consumindo 

menos recursos naturais e, a diminuição no volume 

de resíduos acumulados nos aterros sanitários. 
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A gestão de resíduos resulta em melhoria para 

o meio ambiente, uma vez que ao devolvermos o 

material reciclável a cadeia produtiva, impedimos 

que substâncias tóxicas contidas neles contaminem 

o ambiente, reduzimos o volume de resíduos nos 

lixões e aterros sanitários e mitigamos a extração de 

matérias-primas, preservando os recursos naturais. 

Outro resultado observado é a Geração de Renda, 

uma vez que o material recolhido e entregue as 

cooperativas e associações de catadores, é vendido 

às empresas de reciclagem.

Servindo de apoio a coleta seletiva nas filiais de maior presença de pessoas, insta-

lamos Ecopontos que possibilitam o descarte de recicláveis de qualquer composição, 

e que tenham sido gerados fora do ambiente da empresa. Esses Ecopontos reco-

lhem plástico, metal, vidro, papel, madeira e outros, como garrafas PET, Tetra Pak, 

baterias e pilhas, óleo de cozinha e livros para a doação. Alguns ainda recolhem REEE 

(Resíduo de Equipamentos Eletroeletrônicos), como os localizados no Rio de Janeiro 

e Rio Grande do Sul.

 

Ecoponto do Data Center 
São Paulo, situado no 
Brás, São Paulo – SP
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4.2 Uso Racional dos recursos naturais e bens públicos
No decorrer dos últimos cinco anos, a Dataprev promoveu uma série de medidas 

visando a redução do consumo de recursos naturais, prioritariamente: água, energia 

elétrica e papel. 

Entre as principais medidas visando a redução do consumo de água em suas insta-

lações, temos: Captação de água da chuva para reaproveitamento na descarga dos 

vasos sanitários e torneiras da área de paisagismo (PR e DF); torneiras com sensor 

de automação (RJ, CE, RN, MG e SC); válvula de descarga com restritor de fluxo (PR, 

DF e PB); reuso da água proveniente dos lavatórios e chuveiros, que após trata-

mento é utilizado nos vasos sanitários e mictórios (PR); mictórios que não utilizam 

água (DF e PB), além da utilização do Sistema de ar-condicionado com condensação 

a ar: esta tecnologia praticamente elimina a utilização da água no processo (CV e SP).

Quanto a redução do consumo de energia elétrica, foram executadas as seguintes 

obras: Instalação de placas solares para o aquecimento de água (PB); substituição 

da iluminação para LED (CE, ES, GO, MG, MS, RJ, SC e PA); colocação de sensores 

de luminosidade, controlam as luminárias próximas às janelas visando o aproveita-

mento da luz solar (PR e DF); aplicação de película nos vidros da fachada, aumen-

tando o conforto térmico com o máximo de luminosidade (PR, DF e PB); instalação 

de persianas tela solar, que permitem a visibilidade externa ao mesmo tempo 

reduzem a entrada excessiva de calor (DF e PB); forro de fibra mineral, protegendo o 

ambiente do calor e de ruídos (DF e PB) e revestimento da fachada em basalto, fixada 

em perfis metálicos criando um bolsão de ar, produzindo um isolamento térmico. 

Todas as medidas que reduzem a inserção de calor 

no ambiente, auxiliam na redução do consumo de 

energia elétrica, uma vez que exigem menos do 

sistema de climatização.

Aliás, a Dataprev tem investido nos sistemas de 

climatização visando eficiência energética, utilizando 

nas instalações prediais do Distrito Federal, Paraná 

e Paraíba o Sistema de ar-condicionado tipo VRF, 

desenvolvido para reduzir o consumo de energia 

elétrica e o impacto na camada de ozônio. 
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Agora vamos avaliar os resultados destas medidas, tanto na redução do consumo de 

água, quanto de energia elétrica.

A Dataprev tem obtido uma redução considerável no consumo de água, em 2015 

foram consumidos 59.541 m³, em 2016 foram 57.878 m³, significando uma retra-

tação no consumo de 2,79%. Quando se afere o consumo em 2017, chegamos a 

48.842 m³, o que aponta para uma nova retração, agora de 16%. 

No que se refere ao consumo de energia elétrica, os resultados também foram 

positivos. Em 2015 consumimos o total de 24.921.502 kWh, contra 24.247.062 kWh 

de 2016, significando uma queda de 2,70% no consumo. Medido o gasto de 2017 

chegamos a 22.494.746 kWh, apresentando nova queda, desta vez de 7%.

O consumo de papel também foi objeto de ações visando a redução, como a contra-

tação do outsourcing de impressão, a implantação do e-doc, que embora em funcio-

namento parcial tem reduzindo a geração de documentos físicos, e as campanhas 

de conscientização. Essas medidas obtiveram os seguintes resultados no consumo 

de papel:

2012 - 8.501.562

2013 - 7.991.239 (6 % a menos)

2014 - 6.985.177 (12,59% a menos)

2015 - 6.711.955 (3,91 % a menos)

2016 - 6.467.887 (3,64 % a menos)

2017 - 5.718.902 (11,58 % a menos)

Estes dados apontam para uma redução anual no 

consumo de papel, desde a contratação do outsour-

cing de impressão. Acumulando uma redução de 

32,73 % no consumo de papel.
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5 Econômico
5.1 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, efi ciência, 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 

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

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

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

rado 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 aqueci-

mento de água por placas solares; válvulas de descarga com restritor de fl uxo de 

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. 

Figura: Luminária 
de embutir em forro 
modular com 4 
lâmpadas tubulares em 
LED, potência 10W, nos 
ambientes de escritório.

 Figura: Esquadria da Fachada 
Leste PB
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Já o edifício-sede, além destes elementos, conta ainda com o revestimento da fachada 

em basalto e com um deck na cobertura, que faz às vezes de ecotelhado, cujo o piso 

é elevado e cria um reservatório de ar para um isolamento termoacústico. 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 certificação LEED (ver tabela abaixo), que significa que este edifício 

teve avaliação máxima nos quesitos: espaço sustentável, usa racional da água, energia e 

atmosfera, materiais e recursos e qualidade do ambiente interno.

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.

A Dataprev remodela suas instalações para modernizá-las e adequá-las aos objetivos 

de redução e otimização do consumo de materiais e energia, redução dos resíduos 

gerados, preservação do ambiente natural e melhoria da qualidade dos ambientes.
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6 Qualidade de vida no ambiente 
de trabalho
A Dataprev busca permanentemente a melhoria da Qualidade de Vida no Trabalho 

(QVT) por meio da promoção de ações para o desenvolvimento pessoal e profissional 

de seus empregados. Para tanto, a empresa implantou e desenvolve programas 

específicos que visam ampliar o grau de satisfação de seus empregados no ambiente 

laboral, a melhoria das condições ambientais gerais, a promoção da saúde e segu-

rança, a integração social e o desenvolvimento das capacidades humanas. Ao todo, 

em 2017, os investimentos no segmento da saúde, qualidade de vida e segurança 

do trabalho totalizaram R$ 15.846.453,35 significando um aumento de 5,45 % do 

investimento realizado em 2016. Esse investimento corresponde às seguintes ações: 

Programa de Vacinação Antigripal, Programa de Ginástica Laboral, Tratamento Espe-

cializado, Serviço de Área Protegida, Programa de Apoio ao Empregado da Dataprev 

(PAED), Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional, Plano de Saúde GEAP – 

Contribuição Patronal, Serviço de Bombeiro Profissional Civil, Programa de Prevenção 

de Riscos Ambientais – PPRA, Treinamento da Comissão Interna de Prevenção de 

Acidentes – CIPA, e Treinamento de Brigada de Incêndio.
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A Dataprev possui uma Política de Saúde e Qualidade de Vida desde 2012 com intuito 

de desenvolver cultura corporativa voltada para saúde e qualidade de vida, obje-

tivando a melhoria do ambiente de trabalho dos empregados, sua performance e 

produtividade. Contribuir para a proteção e a promoção da saúde e qualidade de 

vida dos empregados, por meio de ações com foco no desenvolvimento de compor-

tamentos e ambientes de trabalho saudáveis.

O Programa de Saúde e Qualidade de Vida 
da Dataprev busca implementar ações 
considerando os seguintes princípios:

• a busca da conciliação entre interesses dos empre-

gados e da organização;

• a contribuição para a redução do absenteísmo e 

do presenteísmo;

• a colaboração para melhorar a imagem institu-

cional interna e externa;

• a contribuição para a melhoria do clima organizacional

• a isonomia e/ou equidade, considerando os empre-

gados de todos os níveis e de todas as unidades da 

empresa, e as diferenças e necessidades locais.

Essas ações de saúde e qualidade de 
vida da Dataprev visam:

• a promoção de valores e comportamentos direcio-

nados para a saúde, qualidade de vida e bem-estar 

no trabalho;

• a prevenção de acidentes e de doenças ocupacionais 

• a promoção de ambientes de trabalho saudáveis.
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7 Conclusão
A Dataprev finalizou o ano de 2017 com resultados positivos no que tange a respon-

sabilidade socioambiental. Em um ano de grandes desafios para o setor público 

conseguimos lograr êxito na execução do nosso Plano de Gestão Socioambiental e 

na implantação do Programa de Pro-equidade de Gênero e Raça.

Os resultados alcançados garantiram a concessão do título de Empresa Cidadã 

pelo Conselho Regional de Contabilidade do Rio de Janeiro (CRC-RJ) pelo terceiro 

ano consecutivo, e a manutenção do Selo da Agenda Ambiental da Administração 

Pública – A3P.

Outro grande passo foi a continuidade do Programa de Pró-equidade de Gênero 

e Raça, iniciado em 2016 e consolidado em 2017. Para 2018 novas ações deverão 

levar o programa a condições de garantir a Dataprev o Selo de Equidade de Gênero 

e Raça concedido pelo Ministério dos Direitos Humanos.

Dando continuidade à evolução do tema sustentabilidade dentro da organização, foi 

elaborado o Plano de Gestão de Logística Sustentável a ser iniciado em 2018. O plano 

deve incorporar o Plano de Gestão Socioambiental, devido ao seu escopo mais amplo. 

A demonstração da importância que o tema sustentabilidade tem para a Dataprev, 

fica claro com a definição de resultados anuais que constam do Plano de Ação. Esses 

resultados são monitorados da mesma forma que os demais constantes do plano.

A Dataprev nos últimos 5 anos investiu na modernização de suas edificações, tornan-

do-as sustentáveis, produzindo a redução no consumo de água e energia elétrica, 

bem como a redução na produção de resíduos poluentes, como modernos gera-

dores utilizados na maioria das nossas instalações. Essa mudança nos critérios de 

construção levou a Dataprev a ser indicada ao Prêmio A3P 2018.



Relatório de Sustentabilidade 2017 35

Gastos em saúde, qualidade de vida e segurança do trabalho

Ações Gasto 2017 Gasto 2016

Programa de Vacinação Antigripal - Reembolso ao empregado 
por pagamento de vacina para a prevenção da gripe. R$ 85.439,00 R$ 59.852,00

Programa de Ginástica Laboral - Contratação de empresas 
de Ginástica Laboral para realização da atividade nos dife-
rentes estados

R$ 373.648,21 R$ 375.652,27

Tratamento Especializado - Tratamento médico especiali-
zado e medicamentos específicos, sob forma de reembolso, 
concedido ao empregado e extensivo a seus dependentes, 
quando portador de necessidades especiais (deficiência 
física, auditiva, visual e/ou mental) e doenças especificadas 
na norma sobre o benefício

R$ 330.736,94 R$ 306.671,13

Serviço de Área Protegida - Atendimentos de emergência nos 
prédios de Botafogo e Cosme Velho no Rio de Janeiro R$ 42.171,46 R$ 46.527,32

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

R$ 312.978,84 R$ 128.873,64

Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional - Reali-
zação do PCMSO, conforme legislação, que abrange exames 
admissionais, demissionais, periódicos, retorno ao trabalho e 
mudança de função, pagos a empresas contratadas e à GEAP.

R$ 727.131,81 R$ 831.723,82

Plano de Saúde GEAP (Contribuição Patronal) - Contribuição 
da empresa para o pagamento do plano de Saúde dos empre-
gados e seus dependentes

R$ 11.784.538,21 R$ 11.022.617,77

Serviços de Bombeiro Profissional Civil - Contratação de 
empresas de Bombeiro Profissional Civil para atividades de 
combate a incêndio e primeiros socorros

R$ 2.189.808,88 R$ 2.254.913,27

Programa de Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA) - Con-
tratação de empresas para elaboração do PPRA - -

Treinamento da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes 
(CIPA) - Gastos com contratação de empresas para treinamento 
das Comissões Internas de Prevenção de Acidentes de Trabalho

R$ 21.692,75 R$ 17.665,00

Treinamento de Brigada de Incêndio - Contratação de empre-
sas para treinamento das brigadas de incêndio R$ 31.632,22 R$ 18.614,87

Campanhas de Saúde - Gastos com contratação de empresas 
para realização de campanhas de saúde ou SIPAT R$ 590,00 -

Total de gastos da área R$ 15.900.368,32 R$ 15.063.111,09

Gasto médio (total R$ / nº de empregados) R$ 4.353,88 R$ 3.967,11
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8 Balanço Social Anual 2017 

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) 2017 2016

Receita líquida (RL) 1.221.384 1.168.324

Resultado operacional (RO) 136.720 184.016

Folha de pagamento bruta (FPB) 688.013 656.019

2 - Indicadores Sociais Internos   
Valor (Mil reais) 2017 2016

Alimentação 39.838 39.203

Encargos sociais compulsórios 75.902 74.779

Previdência privada 23.505 21.861

Saúde 11.607 10.849

Segurança e saúde no trabalho 2.969 3.020

Educação 62 91

Cultura 0 0

Capacitação e desenvolvimento profissional 1.200 866

Creches ou auxílio-creche 18.228 16.383

Participação nos lucros ou resultados 8.118 10.926

Outros 5.826 5.730

Total - Indicadores sociais internos 187.255 183.708
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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.

3 - Indicadores Sociais Externos       
Valor (Mil reais) 2017 2016

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) 350.392 340.452

Total - Indicadores sociais externos 350.392 340.452
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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) 2017 2016

Nº de empregados(as) ao final do período 3.746 3.863

Nº de admissões durante o período 133 180

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

Nº de estagiários(as) 71 45

Nº de empregados(as) acima de 45 anos 2.171 2.267

Nº de mulheres que trabalham na empresa 1.172 1.240

Nº de cargos de chefia 30,38% 33,04%

% de cargos de chefia ocupados por mulheres 1.221 1.257

Nº de negros(as) que trabalham na empresa 27,21% 26,47%

% de cargos de chefia ocupados por negros(as) 115 113

Nº de pessoas com deficiência ou necessidades especiais 113 112
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5 - Informações relevantes quanto ao exercício da cidadania empresarial 2017 Metas 2018

Relação entre a maior e a menor remuneração na empresa 9,98 9,98

Número total de acidentes de trabalho 34 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 ) incenti-
va e segue 

a OIT

(  ) não se 
envolverá

(  ) seguirá as 
normas da 

OIT

( X ) incenti-
vará e segui-

rá 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 
_______

no Procon 
_______

na Justiça 
_______

na empresa 
_______

no Procon 
_______

na Justiça 
_______

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

no Procon 
_______%

na Justiça 
_______%

na empresa 
_______%

no Procon 
_______%

na Justiça 
_______%

Valor adicionado total a distribuir (em mil R$): Em 2017: Em 2018:

Distribuição do Valor Adicionado (DVA):
___% governo           ___% colaborado-
res(as)                ___% acionistas   ___ % 

terceiros    ___% retido

___% governo           ___% colaborado-
res(as)                ___% acionistas   ___ % 

terceiros    ___% 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: (28 acidentes de trajeto, 5 acidentes típicos e 1 doença ocupa-
cional) 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


