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Mensagem da Diretoria 
A Dataprev é uma empresa pública que desenvolve soluções de TIC para o aprimo-

ramento e a execução das políticas sociais do Estado brasileiro. Desta forma, está 

presente na vida do cidadão, facilitando o acesso a direitos e benefícios por meio da 

tecnologia. 

Seu papel na sociedade, no entanto, vai além dos objetivos do seu negócio. A 

empresa busca contribuir com o desenvolvimento sustentável em todos os seus 

aspectos: sociais, ambientais e econômicos. Ações nesse sentido, realizadas durante 

o ano de 2018, estão reunidas neste Relatório de Sustentabilidade.

São apresentadas informações sobre o desempenho da Dataprev nas diferentes 

áreas de atuação da Responsabilidade Socioambiental, como o uso racional dos 

recursos naturais e bens públicos; o gerenciamento de resíduos sólidos; a promoção 

da igualdade e a realização de ações sociais e voluntariado, assim como estímulos à 

qualidade de vida no trabalho. 

São ações que têm como base os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, 

conjunto de metas globais estabelecidas pela Assembleia Geral das Nações Unidas, 

que envolvem temas como redução das desigualdades, saúde e bem-estar e igual-

dade de gênero. Neste documento, a Dataprev compartilha seus esforços no sentido 

de tornar seus programas mais eficientes e atender ao crescente pleito global para 

que as corporações sejam social e ambientalmente responsáveis. 

Boa leitura.

Diretoria Executiva
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Introdução 
Intensas mudanças vêm ocorrendo na sociedade, impondo novos desafios às corpo-

rações, entre eles, o desenvolvimento sustentável. A cada dia esse tema ganha mais 

importância, pois se não forem adotadas ações sustentáveis, no futuro teremos a 

escassez de recursos naturais que afetarão as próximas gerações e as corporações.

Nesse sentido, a Dataprev aperfeiçoa continuamente sua Política de Responsabili-

dade Socioambiental, garantindo que seja reconhecidamente uma empresa social 

e ambientalmente responsável, atuando nos três pilares da sustentabilidade: social, 

ambiental e econômico. A empresa está também atenta a novas abordagens, que 

auxiliem na construção de uma imagem para sua marca e que demonstre sua 

aptidão para lidar com as novas demandas da sociedade, utilizando os recursos de 

maneira racional.

Em 2018, a Dataprev foi reconhecida por suas ações sustentáveis. A empresa foi uma 

das vencedoras do 7º Prêmio A3P, na categoria Uso/Manejo Sustentável dos Recursos 

Naturais, uma iniciativa do Ministério do Meio Ambiente que distingue práticas de 

sustentabilidade na Administração Pública. Recebeu também, pelo 4º ano consecu-

tivo, o título de “Empresa Cidadã” conferido pelo Conselho Regional de Contabilidade 

do Estado do Rio de Janeiro (CRC-RJ).

Pelo quarto ano sucessivo apresentou redução no consumo de água e energia 

elétrica. A queda no consumo de energia elétrica foi de 6%, e no consumo de água 

de 0,33%, na comparação com os resultados de 2017. E pelo sétimo ano apresentou 

redução no consumo de papel, tendo havido uma queda no volume de impressões 

na ordem de 7,42%, de 2017 para 2018. 
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Dois passos importantes foram dados no campo da igualdade: foi instituída a 

Comissão de Promoção de Políticas de Igualdade de Gênero e Raça no mês em julho 

e houve a retomada dos cursos de Língua Brasileira de Sinais (Libras), com uma turma 

em São Paulo e outra no Rio de Janeiro.

Outras ações foram executadas nos programas de Coleta Seletiva Solidária, Jovem 

Aprendiz, Doação de Bens Patrimoniais em Alienação e nas demais iniciativas dispo-

níveis, que fortaleceram a imagem da Dataprev como empresa comprometida com 

a sustentabilidade. 

A Dataprev entende que, como empresa pública, deve ter uma atuação social e 

ambientalmente responsável, dando a todos os seus sponsors e stakeholders um 

relato desse compromisso. Isso é feito por meio desse relatório, que descreve as 

ações sociais e ambientais e seus resultados para a sociedade de forma transparente.



Relatório de Sustentabilidade 2018 6

Os eixos temáticos e seus programas
A execução das ações socioambientais da Dataprev está dividida em onze programas, 

separados em cinco eixos.

Uso Racional dos Recursos Naturais e Bens Públicos

• Programa de Redução do Consumo de Recursos Naturais

• Programa de Doação de Bens Patrimoniais em Alienação

Gerenciamento de Resíduos Sólidos

• Programa de Coleta Seletiva Solidária

• Programa de Ecopontos

Qualidade de Vida no Trabalho

• Vacinação contra a Gripe

• Ginástica Laboral

• Programa de Apoio ao Empregado (PAED)

• Programa de Empregado Afastado e Retorno à Empresa

• Tratamento Especializado

• Serviço de Área Protegida (UTI Móvel)

• Programa de Controle de Médico de Saúde Ocupacional

Igualdade

• Programa de Inclusão da Pessoa com Deficiência

• Programa de Pró-equidade de Gênero e Raça

• Programa de Inclusão de Terceirizados

Ações Sociais e Voluntariado

• Programa Jovem Aprendiz

• Programa de Visitação e Relacionamento (Provir)

• Programa de Campanha Sociais
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Uso Racional dos Recursos 
Naturais e Bens Públicos
A Dataprev desenvolveu uma série de medidas ao longo dos últimos 5 anos visando 

combater o desperdício dos recursos naturais e a melhor utilização dos bens 

públicos. Tais medidas estão no contexto dos programas de Redução do Consumo 

de Recursos Naturais e de Doação de Bens Patrimoniais em Alienação.

Programa de Redução  
do Consumo de Recursos Naturais
No decorrer de 2018, a Dataprev buscou melhorar suas instalações com foco na 

redução do consumo de energia elétrica e de água, identificando oportunidades de 

um melhor gerenciamento desses recursos, com as seguintes medidas: aquisição de 

equipamentos mais eficientes e tecnologicamente avançados; alteração de determi-

nadas características arquitetônicas; emprego de técnicas atuais de projeto e cons-

trução; mudanças de hábitos dos usuários; e implementação de rotinas de trabalho 

na gestão predial. As oportunidades de redução de consumo de energia elétrica e 

água nas edificações foram identificadas em estudos específicos, com recomenda-

ções das ações a serem empreendidas e análise de viabilidade técnico-econômica.

Tais ações resultaram na redução do consumo de água e energia elétrica em nível 

nacional, pelo quarto ano consecutivo. Durante o ano, a empresa consumiu em todo 

o Brasil 21.173.645 kWh, contra 22.533.375 kWh em 2017, ou seja, uma redução de 
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6% neste indicador. Quanto ao consumo nacional de água, a queda foi de 0,33%. 

Embora pouco significativo em termos numéricos, esse valor demonstra estabili-

dade no consumo.

As ações executadas no decorrer dos últimos 5 anos, levaram a Dataprev a vencer 

a categoria Uso/Manejo Sustentável dos Recursos Naturais do 7º Prêmio A3P, em 

2018. A iniciativa do Ministério do Meio Ambiente reconhece práticas de sustentabi-

lidade na administração pública de todo o país. Nesta edição do prêmio mais de 70 

projetos foram inscritos. 

Após a implementação do outsourcing de impressão em 2011 e a crescente imple-

mentação de rotinas no e-DOC, a empresa alcançou resultados positivos quanto ao 

consumo de papel. Pelo sétimo ano consecutivo, houve redução no volume de impres-

sões em todo o Brasil: de 5.718.902 páginas impressas em 2017 para 5.294.408 em 

2018, representando uma queda de 7,42%. Importante frisar que o consumo nos 

últimos 8 anos apresenta uma queda de quase 40%.

Volume de impressões (páginas)

Consumo de energia (kW/h)

Consumo de resmas e emissão CO2 (kg)

Consumo de água (m3)

5.718.902

22.533,375

40.033

11.438

2017

2017

2017

5.294.408

21.173,645

37.062

10.589

2018

2018

2018

Resmas
kg CO2

48,842

2017

48,682

2018
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Programa de Doação de Bens 
Patrimoniais em Alienação
Esse programa é responsável pela alienação de bens patrimoniais ociosos ou inser-

víveis, na modalidade doação. Após avaliação por uma comissão nomeada para esta 

finalidade, os bens são colocados em disponibilidade. Seu destino são os órgãos 

públicos das três instâncias - federal, estadual e municipal - e dos três poderes da 

República - executivo, legislativo e judiciário – e as entidades sem fins econômicos. 

A política de doações da Dataprev tem como marco a reutilização de todos os bens 

patrimoniais em processo de alienação para que permaneçam por mais tempo a 

serviço da sociedade.

Em 2018, foram doados 1.755 bens a 18 entidades, sendo elas: Abrigo Doce Morada, 

Agência de Desenvolvimento Econômico e Social (Ades), Associação de Juventude e 

Comunitários Rurais (Ajecor), Centro de Promoção da Saúde (Cedaps), Escola Muni-

cipal Brito Broca (RJ), Escola Dom Cipriano Chagas, Instituto Federal de Educação, 

Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro (IFRJ), Instituto Rita Trindade, Munícipio de Feira 

Nova (PE), ONG Sempre Criança, Obra Social do Senhor Bom Jesus, Prefeitura Muni-

cipal de Pacatuba, Prefeitura Municipal de Vitória (ES), Prefeitura Municipal de São 

Gonçalo (RJ), Prefeitura Municipal do Rio de Janeiro (RJ), ONG Programando o Futuro e 

Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ).

Os projetos com o maior impacto social foram:

Projeto de Informatização de Prédios e Serviços Públicos, implementado pela 

Secretária de Administração, Finanças e Controle Interno (SAFINCI) da Prefeitura Muni-

cipal de Feira Nova, que utilizou os computadores e outros equipamentos de infor-

mática doados pela Dataprev para informatizar o atendimento público nas Unidades 

Básicas de Saúde (UBS), nas instalações do Centro Especializado de Assistência Social 

(CREAS) e no Centro de Referência da Assistência Social (CRAS). Também foram doadas 

mesas e cadeiras. Tais recursos possibilitaram a melhoria no atendimento das famílias 

que utilizam os serviços de saúde de assistência social do município de Feira Nova.

Projeto Revitalizar, executado pelo Campus Pinheiral do Instituto Federal de 

Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro (IFRJ), que teve como objetivo a 

substituição de computadores utilizados na estrutura dos laboratórios de informá-

tica do referido campus. Os antigos computadores possuíam uma arquitetura de 

hardware defasada.
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Projeto 5 Visões, que se destina à iniciação profissional e à inclusão dos jovens no 

mercado de trabalho, seja como estagiários ou assistentes em áreas técnicas do audio-

visual. Os computadores auxiliam no desenvolvimento do aprendizado e permitem 

uma melhor interação com os softwares que os jovens usarão na vida profissional. 

Com 50 computadores e monitores doados pela Dataprev, o projeto 5 Visões deu 

início, em março de 2018, às aulas do curso de formação técnica em audiovisual, que 

atende 30 jovens de baixa renda no Rio de Janeiro. 

 

Gerenciamento de Resíduos Sólidos
Este eixo é composto por dois programas: Programa de Coleta Seletiva Solidária e 

Programa de Ecopontos. O Gerenciamento de Resíduos Sólidos é um processo que 

demonstra que a empresa tem capacidade de administrar, de forma ambientalmente 

correta, todos os resíduos que gera. Além disso, ao controlar seus processos produ-

tivos, a empresa reduz a geração de resíduos, evitando assim a poluição ambiental.

Programa de Coleta Seletiva Solidária
O programa é regulado pelo Decreto 5.940/2006, que determina a separação de 

materiais recicláveis descartados por instituições da Administração Pública Federal e 

sua posterior destinação às associações e cooperativas de catadores.

O objetivo é a inclusão social e econômica dos catadores de materiais recicláveis. 

Muitas vezes em situação de extrema pobreza, eles encontram na iniciativa trabalho 

e uma fonte de renda. Além disso, esta ação contribui para uma gestão de resíduos 

mais eficaz, uma vez que reduz a quantidade de material reciclável encaminhada para 

aterros sanitários.

A Dataprev iniciou a implantação da coleta seletiva em 2007, sendo a primeira empresa 

pública a cumprir o citado decreto. Apenas os estados do Acre, Amazonas, Roraima, 

Rondônia e Tocantins não possuem o programa, por conta da baixíssima geração de 

resíduos sólidos e materiais recicláveis.
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ESTADO

PAPEL OUTROS PERIGOSOS ÓLEOS

COMUM PAPELÃO TOTAL PLÁSTICO VIDRO METAL TETRAPAK TOTAL
CARREGA-
DORES E 

CELULARES

PILHAS E 
BATERIAS

COZINHA OUTROS

JANEIRO 285,91 356,88 642,79 149,58 4,69 79,18 20,10 103,97 1,00 4,26 0,00 55,00

FEVEREIRO 239,25 330,74 569,99 102,40 2,00 22,00 4,00 28,00 0,00 12,00 0,00 0,00

MARÇO 139,40 301,21 440,61 4,30 0,00 85,00 0,40 85,40 0,00 0,00 0,00 0,00

ABRIL 953,84 377,94 1.331,78 207,60 0,00 50,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00

MAIO 1.252,39 403,59 1.655,98 229,76 13,84 406,97 6,76 427,57 0,00 1,44 0,00 0,00

JUNHO 871,34 304,89 1.176,23 169,00 0,00 80,00 0,00 80,00 0,00 8,00 0,00 0,00

JULHO 132,76 251,31 384,07 148,57 20,76 15,33 10,14 46,23 0,00 2,88 0,00 0,00

AGOSTO 209,45 338,36 547,81 206,00 0,00 6,00 0,00 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SETEMBRO 236,87 261,64 498,51 179,87 5,44 14,33 0,35 20,12 0,00 0,95 0,00 0,00

OUTUBRO 1.285,49 701,26 1.986,75 115,23 7,03 1,91 0,54 9,48 0,54 0,46 0,00 0,00

NOVEMBRO 457,00 20,00 477,00 5,00 10,00 50,00 0,00 60,00 0,00 0,00 0,00 0,00

DEZEMBRO 316,45 94,93 411,38 34,77 8,83 64,47 0,16 73,46 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL 6.380,15 3.742,75 10.122,90 1.552,08 72,59 875,19 42,45 990,23 1,54 29,99 0,00 55,00

Programa de Coleta Seletiva da Dataprev
Planilha de pesagem de materiais recicláveis 

Total 2018

Programa de Ecopontos
O programa tem como objetivo a criação de locais nos prédios ocupados pela Data-

prev destinados à entrega voluntária de pequenos volumes de materiais recicláveis 

para o correto descarte. Atualmente, seis prédios possuem Ecopontos ativos: Edifícios 

Waldir Pires e José Neves, no Rio de Janeiro; o prédio onde funciona o Data Center 

São Paulo; e as instalações do Rio Grande do Sul, de Pernambuco e de Sergipe. Nos 

recipientes podem ser descartados vidros, plásticos, papel e papelão, metais, pilhas e 

baterias, resíduos elétrico eletrônicos e óleo de cozinha.
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Qualidade de Vida no Trabalho

Gasto Médio em Saúde e Qualidade de Vida

Nome do indicador Sigla Fonte Periodicidade Unidade 
de medida

Gasto Médio em Saúde 
e Qualidade de Vida GMSQV CGQV, DIOR , DIBE e CGPE* Anual R$

Diretriz estratégica Ser reconhecido como excelente local para se trabalhar 
com produtividade gerenciada e impulsionada

Série histórica
2018 2017 2016

R$ 4.301,99 R$ 4.356,22 R$ 3.967,11

Comportamento esperado Quanto maior melhor (ou menor, se ampliados os programas, mas com redução de despesa)

Tipo de indicador Efetividade

Fórmula de cálculo GMSQV = Σ GSQV / QtE

Siglas utilizadas 
nos cálculos Descrições e/ou legendas Unidades de medida

Σ GSQV Somatório dos gastos em saúde 
e qualidade de vida Quantidade

QtE Quantidade de empregados Quantidade

Método de aferição 
do indicador

Os gastos aplicados em  saúde e qualidade de vida são informados pela DIOR, DIBE e COQV. 
Calcula-se o total no ano de gasto de cada um dos itens elencados.

Área responsável pelo 
cálculo (nome e sigla) Coordenação-Geral de Promoção de Saúde, Qualidade de Vida e Bem-estar – CGQV

* Coordenação-Geral de Promoção de Saúde, Qualidade de Vida e Bem-estar – CGQV 
 Divisão de Orçamento – DIOR
 Divisão de Benefício de Pessoal – DIBE
 Coordenação-Geral de Gestão Administrativa – Pessoas – CGPE
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Análise Crítica
Em 2018, os gastos no segmento da Saúde, Qualidade de Vida e Segurança do 

Trabalho totalizaram R$ 15.663.540,47, significando um gasto médio no ano de R$ 

4.301,99 por empregado. Em 2017, o total foi de R$ 15.908.918,27, correspondendo 

a uma média no ano de R$ 4.356,22 por empregado. Comparado com os números 

de 2017, o investimento médio por empregado teve um decréscimo de 1,24%, sem 

redução de programas.

A contribuição patronal paga à GEAP correspondeu a 72,25% do gasto total. A segunda 

maior despesa é com o Serviço de Bombeiro Profissional Civil, exigido por legislação. 

Subtraindo os valores destes itens, chega-se ao total de investimentos correspon-

dente aos programas sob gestão da Coordenação Geral de Promoção de Saúde, 

Qualidade de Vida e Bem-Estar, que totalizaram R$ 2.062.603,89, com a média R$ 

566,49 por empregado ao ano.

Os gastos incluem prevenção de acidentes e incêndio, como treinamentos das 

Comissões Internas de Prevenção de Acidentes (CIPAs), das Brigadas Voluntárias de 

Incêndio e dos serviços de bombeiro profissional civil, que são dispositivos voltados 

para proteção da saúde do trabalhador.

O aumento dos investimentos no Programa de Controle Médico de Saúde Ocupa-

cional (PCMSO) deve-se, sobretudo, ao público-alvo de 2018, que contemplou todos 

os empregados, conforme acontece a cada dois anos. As despesas com o Programa 

de Apoio ao Empregado (PAED) diminuíram devido à redução do custo com a pror-

rogação do contrato e, posteriormente, com a nova licitação, além do acúmulo de 

pagamentos feitos em 2017 ainda referentes a 2016. O aumento das despesas com a 

vacina contra a gripe deve-se ao crescimento do número de empregados imunizados.

Foram incluídos no somatório os investimentos decorrentes do “Pontos para Saúde!”, 

programa desenvolvido com o objetivo de incentivar práticas saudáveis entre os 

empregados e a participação nas atividades de saúde e qualidade de vida, potencia-

lizando assim os seus resultados. Iniciado em 2017 como piloto em dois estados, o 

programa teve seu público-alvo ampliado, contemplando os sete estados com o maior 

número de empregados em 2018, e, portanto, a maior parte do corpo funcional.
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Ações Investimento 2018 Investimento 2017

Programa de Vacinação Antigripal 
Gastos com reembolso ao empregado por pagamento de vacina para a 
prevenção da gripe

R$ 109.461,35 R$ 85.439,00

Programa de Ginástica Laboral 
Gastos com a contratação de empresas de Ginástica Laboral para realização 
da atividade nos diferentes estados

R$ 398.170,22 R$ 373.648,21

Auxílio Tratamento Especializado 
Gastos com tratamento médico especializado e medicamentos específicos, 
sob forma de reembolso, concedido ao empregado e extensivo a seus 
dependentes, quando pessoa com deficiência (física, auditiva, visual e/ou 
mental) e doenças especificadas na norma sobre o benefício

R$ 336.549,80 R$ 330.736,94

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

R$ 42.140,46 R$ 42.171,46

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

R$ 186.295,90 R$ 312.978,84

Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional 
Gastos com a realização 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$ 926.394,17 R$ 727.131,81

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

R$ 11.303.790,11 R$ 11.784.538,21

Serviços de Bombeiro Profissional Civil 
Gastos com contratação de empresas de Bombeiro Profissional Civil para 
atividades de prevenção e combate a incêndio e primeiros socorros

R$ 2.297.146,47 R$ 2.189.808,88

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$ 14.840,75 R$ 21.692,75

Treinamento de Brigada de Incêndio 
Gastos com contratação de empresas para treinamento das brigadas de 
incêndios

R$ 23.568,00 R$ 31.632,22

Campanhas Educativas de Prevenção e Promoção de Saúde 
Gastos com contratação de empresas para realização ou compra de itens 
para as campanhas de saúde ou SIPAT

R$ 18.313,57 R$ 6.545,31

Pontos para Saúde! 
Gastos do programa de incentivo à adoção de comportamentos saudáveis 
e à adesão às ações de saúde e qualidade de vida da empresa mediante 
reconhecimento dos empregados que mais demonstram comportamentos 
desejáveis com relação à sua saúde

R$ 6.867,67 R$ 2.594,64

Investimentos em saúde, qualidade de vida e segurança do trabalho

Fonte: Coordenação Geral de Promoção de Saúde, Qualidade de Vida e Bem-estar – CGQV, Divisão de Benefícios de Pessoal – DIBE, Divisão 
de Orçamento – DIOR e Coordenação Geral de Gestão Administrativa – Pessoas – CGPE
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Principais Resultados
Os principais resultados das ações relacionadas à Saúde e Qualidade de Vida em 

2018 são representados pelas seguintes ações do Programa de Saúde e Qualidade 

de Vida da Dataprev: 

Campanhas Educativas de Prevenção e Promoção de Saúde

Foi mantida a estratégia de campanhas de pesos 1 e 2. Coordenadas nacionalmente, 

as campanhas de peso 2 são mais relevantes. Já as de peso 1 podem ser desenvol-

vidas ou não, dependendo da capacidade operacional dos estados. Ambas exigem 

planejamento do Serviço de Qualidade de Vida (SQVD), que fornece orientações para 

as melhores práticas e alinhamento à Política de Saúde e Qualidade de Vida.

O calendário de campanhas da Dataprev é revisado anualmente, com base nas infor-

mações de saúde dos empregados. A partir de 2017 foi destinada uma verba para 

auxiliar as unidades na execução das campanhas. A maioria das atividades ainda é 

desenvolvida sem custo para a empresa, tendo a GEAP como principal instituição 

parceira. Em cumprimento às orientações da Coordenação Geral de Promoção de 

Saúde, Qualidade de Vida e Bem-estar, as campanhas de peso 2 foram realizadas em 

todas as unidades da Dataprev.

Em todas as campanhas, incluindo as de peso 1, foram disponibilizadas informações 

aos empregados sobre o tema por meio digital.

As campanhas de peso 2 são avaliadas pelos empregados desde 2016. Em sua 

maioria, elas têm nível de avaliação “bom” ou excelente”, ampliando o conhecimento 

sobre os assuntos tratados e influenciando positivamente na adoção ou retomada de 

hábitos saudáveis.
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Calendário 2018 das Campanhas Educativas de Prevenção e Promoção de Saúde

Mês Data Tema Peso

Abril 26 Dia Nacional de Prevenção e Combate à Hipertensão Arterial 2

Maio 07 Campanha de Vacinação: Foco na Saúde Respiratória 1

Maio 30 Dia Mundial Sem Tabaco 1

Junho 06 Saúde no Trabalho e Ergonomia 2

Julho 04 Atenção à Saúde Auditiva 1

Agosto 06 a 10
Semana da Saúde: 
Alimentação Saudável e Atividade Física Regular

2

Setembro 29 Dia Mundial do Coração 1

Outubro 10 Dia Mundial da Saúde Mental 2

Outubro 17 Campanha Outubro Rosa 1

Novembro 07 Campanha Novembro Azul 2

Novembro 14 Dia Mundial do Diabetes 1

Dezembro 09 Mês de Combate à Dengue 1

Fonte: Coordenação Geral de Promoção de Saúde, Qualidade de Vida e Bem-estar – CGQV

Demonstrativo de Gasto em Campanhas de Saúde

Gasto realizado com campanhas educativas de prevenção e promoção da saúde

 Gasto total no período

R$ 18.313,57

Fonte: Coordenação Geral de Promoção de Saúde, Qualidade de Vida e Bem-estar – CGQV e Coordenação 
Geral de Gestão Administrativa - Pessoas – CGPE
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Vacinação contra a gripe
Em 2018, a campanha de vacinação aconteceu por meio de reembolso ao empre-

gado, que pôde escolher a clínica de sua preferência para a imunização até o valor 

limite de R$ 130. Em função da pesquisa de preço no mercado, o valor de reembolso 

foi reduzido em 8% em relação ao ano anterior.

O benefício é estendido a jovens aprendizes e estagiários. Ao todo, foram vacinadas 

1.299 pessoas, sendo que 1.006 solicitaram reembolso e 293 informaram terem sido 

vacinadas pelo Sistema Único de Saúde (SUS). Esse número é superior ao de 2017, 

quando o total de empregados imunizados foi de 1.040. O número de empregados 

que pediu reembolso cresceu 44.3% em 2018.

Demonstrativo de Gasto em Vacinação Contra a Gripe

Gasto realizado com vacinação contra a gripe

 Gasto total no período

R$ 109.461,35

Fonte: Divisão de Benefícios de Pessoal – DIBE

Ginástica Laboral
Com o objetivo de prevenir doenças decorrentes do trabalho, a ginástica laboral é 

promovida no ambiente de trabalho, com duração de aproximadamente 10 minutos. 

A prática acontece em todos os dias de expediente quando é oferecida por empresa 

especializada contratada, e no mínimo dois dias por semana, quando em parceria 

com a GEAP.

No ano de 2017, as 22 maiores unidades da Dataprev disponibilizaram a atividade 

para seus empregados, terceirizados, estagiários e jovens aprendizes, o que corres-

ponde a 94,6% do corpo funcional presente no momento da prática. A média anual 

de participação geral na atividade cresceu em 4,5 pontos percentuais em relação a 

2017, ficando distribuída conforme quadro a seguir:
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Frequência média de participação na Ginástica Laboral por Unidade em 2018

UF Média (%) 2018

RJ 51,2

DF 21,7

SP 62,4

CE 65,4

PB 31,7

SC 51,6

RN 72,6

MG 55

PE 58

BA 62,7

RS 84,5

MA 93

PR 66

PI *

AL 79,6

ES 69,9

PA 21,7

SE 32,8

MS 70,5

GO 66,8

MT 70

AM 37,3

TOTAL 58,3

Fonte: Coordenação Geral de Promoção de Saúde, Qualidade de Vida e Bem-estar – CGQV e Coordenação 
Geral de Gestão Administrativa - Pessoas - CGPE
*Não houve controle da média de participação dos empregados no programa de Ginástica Laboral nas 
Unidade do PI, por isso a participação dos empregados no referido estado não foi considerada no cálculo 
da média total.

Demonstrativo de Gasto em Ginástica Laboral

Gasto realizado com ginástica laboral

 Gasto total no período Gasto médio mensal

R$ 398.170,22 R$ 31.180,85

Fonte: Divisão de Orçamento – DIOR
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Programa de Apoio ao Empregado (PAED)
Em 2018, o PAED registrou 359 chamados, o que representa um percentual de utili-

zação do programa de 9% do total de empregados da Dataprev.

Em comparação com o ano de 2017, em que esse índice foi de 10,6%, o percentual 

de uso sofreu uma pequena redução. No entanto, mantém-se similar ao índice de 

empresas do mesmo porte que também disponibilizam o programa aos seus empre-

gados, hoje em torno de 9,5%, de acordo com a prestadora do serviço.

O percentual de empregados que usaram o PAED e ficaram satisfeitos com o 

atendimento e as soluções oferecidas em 2018 (98,5%) foi superior ao ano ante-

rior (99,2%). A procura pelo programa em 95% dos casos foi espontânea, e não por 

encaminhamento, sendo maior na região Sudeste, onde foram realizados 39% do 

total de atendimentos. Predominantemente, o PAED foi utilizado por empregados 

(57%), casados (47%) e com idade entre 50 a 59 anos (44%). Com relação ao gênero, 

a busca pelo programa foi mais homogênea, tendendo para o sexo feminino (50,4%). 

Os problemas que mais demandaram a atenção do PAED foram as questões legais 

(33%) e de ordem intrapessoal (25%), percentuais que se mantiveram próximos aos 

índices do ano anterior.

 Por ocasião do início do contrato com a nova empresa fornecedora do serviço, 

foram realizadas palestras aos empregados com a participação de outros estados 

por videoconferência, e a distribuição de ímãs para divulgação do programa e o seu 

funcionamento.

Demonstrativo de gastos do Programa de Apoio ao Empregado da Dataprev (PAED)

Gasto realizado no Programa de Apoio ao Empregado da Dataprev – PAED

Gasto total no período Gasto médio mensal

R$ 186.295,90 R$ 15.524.66

Fonte: Divisão de Orçamento – DIOR
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Acompanhamento de empregado 
afastado e retorno à empresa
Ao longo de 2018, foram acompanhados 85 empregados, sendo 71 deles afastados 

há mais de 90 dias em auxílio-doença, além de um cedido, cinco anistiados e sete que 

retornaram de aposentadoria por invalidez. Dos 71 empregados acompanhados em 

razão de auxílio-doença, 43 retornaram ao trabalho, ou seja, 61% do total.

Os empregados são acompanhados por dois meses após o retorno, visando sua adap-

tação ao trabalho de retomada da produtividade. No caso dos empregados em auxílio-

-doença, o acompanhamento se inicia quando completam-se 90 dias de afastamento.

Ao final do acompanhamento, é solicitada ao empregado e ao seu gestor a avaliação 

do programa, com o objetivo de conhecer o nível de satisfação e elaborar possíveis 

melhorias. O conceito geral do programa foi avaliado de forma positiva pelos aten-

didos pelo programa, sendo considerado excelente por 50% e bom para 50% dos 

respondentes, totalizando 100% de respostas positivas. Entre os gestores que respon-

deram ao formulário, a contribuição do programa para a readaptação do empregado 

ao trabalho foi avaliada como excelente (45,45%) e boa (45,45%), totalizando 90,9% 

de avaliação positiva.

Tratamento especializado
Em 2018, houve um aumento de 6% na média anual do pagamento do benefício de 

tratamento especializado, que passou de R$ 787 para R$ 837. Quanto ao número 

médio de beneficiários, ao mês houve uma redução de 35 para 34 empregados.

Quanto à elevação do valor médio, a principal razão foi o aumento de 113% no 

número médio de empregados que receberam o teto em 2018, com destaque para 

os casos que demandaram o apoio de recursos terapêuticos, com abordagens espe-

cializadas, não cobertas pelo plano de saúde dos empregados que utilizam o bene-

fício. A indicação de medicamentos de ponta no tratamento dos usuários e o reajuste 

de medicamentos autorizado pelo governo também colaboraram para essa elevação.
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Serviço de Área Protegida (UTI Móvel)
Em 2018, foram realizados 17 atendimentos, o que representa uma redução significa-

tiva em relação à média dos anos anteriores, de 38 atendimentos. Tal redução pode 

ser explicada pela forma de atuar da empresa que forneceu o serviço em 2018, com 

a hipótese de que tenham sido mais seletivos no envio das ambulâncias.

O serviço está disponível nas duas instalações prediais com maior número de empre-

gados. A unidade da empresa em Botafogo, onde há grande concentração de pessoas, 

foi a maior demandante do serviço, representando 64% do total de atendimentos.

A predominância dos atendimentos mantém-se entre o público feminino (59% dos 

acionamentos), na faixa etária entre 40 e 59 anos (71%). Entre as causas de utilização 

do serviço, 65% dos casos diziam respeito ao sistema circulatório, que continua sendo 

o maior motivo de acionamento do serviço.

Demonstrativo de gasto no Serviço de Área Protegida (UTI-Móvel)

Gasto realizado com o serviço de área protegida – UTI móvel

 Gasto total no período Gasto médio mensal

R$ 42.140,46 R$ 3.511,71

Fonte: Divisão de Orçamento – DIOR

Demonstrativo de gasto no auxílio para tratamento especializado

Gasto realizado com tratamento especializado

 Gasto total no período Gasto médio mensal

R$ 336.549,80 R$ 28.045,82

Fonte: Coordenação Geral de Promoção de Saúde, Qualidade de Vida e Bem-estar – CGQV
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Programa de Controle Médico 
de Saúde Ocupacional – PCMSO
Em 2018, 3.918 exames ocupacionais foram realizados por meio da GEAP ou por 

serviços de medicina do trabalho contratados. Esse total inclui exames admissionais, 

demissionais, retorno ao trabalho e periódicos.

Os exames periódicos de 2018, realizados por 3.016 empregados, começaram em 

agosto e terminaram em dezembro, em todos os estados.

Os colaboradores-alvo foram todos os empregados, conforme realizado a cada dois 

anos e previsto na norma do Ministério do Trabalho que regulamenta o Programa de 

Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO).

Demonstrativo de gasto no PCMSO

Gasto realizado com o PCMSO

 Gasto total no período Gasto médio mensal

R$ 926.394,17 R$ 77.199,51

Fonte: Divisão de Orçamento – DIOR e Coordenação Geral de Promoção de Saúde, Qualidade de Vida e 
Bem-estar – CGQV
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Igualdade
Em 2018, a Dataprev fortaleceu sua atuação no campo da igualdade, com o objetivo 

de promover a igualdade de oportunidades e de tratamento, e de combate a todas as 

formas de discriminação de gênero e raça.

Programa de Inclusão da Pessoa Com Deficiência
Entendendo a importância da igualdade e inclusão na Dataprev, o programa atua dire-

tamente na contratação de pessoas com deficiência no quadro de terceirizados, em 

que 39 pessoas, sendo 36 surdos e três com baixa visão, prestam serviços à empresa. 

O programa tem ainda o objetivo de criar condições para que eles estejam motivados 

e se sintam parte do negócio. Entre as ações estão palestras relacionadas a questões 

da pessoa com deficiência, capacitação em Libras para os demais empregados, possi-

bilitando uma integração laboral e social do surdo,  e a disponibilização de recursos 

tecnológicos assistivos para os de baixa visão, como softwares para leitura de vídeo e 

de monitores maiores.
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Ações Sociais e Voluntariado

Programa Jovem Aprendiz
O programa capacita o jovem aprendiz além da simples formação profissional, deter-

minada por lei, possibilitando-lhe maior empregabilidade e garantindo uma formação 

ampla. Palestras oferecidas aos jovens, por sua vez, lhes fornecem informações e 

conhecimentos para sua vida profissional, pessoal e familiar.

O programa pratica ainda a igualdade de gênero e a cota racial, além da admissão de 

jovens com deficiência e de jovens egressos do Programa de Erradicação do Trabalho 

Infantil (PETI).

No decorrer de 2018, foram contratados 62 jovens aprendizes que, somados aos 

33 aprendizes remanescentes de 2017, totalizaram 95 jovens que passaram pelo 

programa em 2018. Em 31 de dezembro de 2018, a empresa contava com 67 apren-

dizes ativos. Desde 2004, já foram beneficiados pelo programa 711 jovens.

Na maioria dos estados, os integrantes participam de curso de aprendizado profis-

sional de auxiliar administrativo, sendo a entidade formadora o Serviço Nacional de 

Aprendizagem Comercial (Senac). Os jovens recebem o conhecimento teórico no 

Senac e vivenciam a prática profissional na Dataprev.
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Programa de Visitação e Relacionamento – Provir
O Provir, criado em agosto de 2009, visa promover visitas guiadas aos três data 

centers da Dataprev, em Brasília, no Rio de Janeiro e em São Paulo, tendo como obje-

tivo expor a infraestrutura que possibilita o provimento de soluções de Tecnologia da 

Informação e Comunicação para o aprimoramento e a execução de políticas sociais 

do Estado brasileiro.

O Data Center São Paulo recebeu, em 2018, visitas da Escola Técnica de Jaraguá 

(ETEC) e da unidade de Botucatu da FATEC, enquanto o Data Center Distrito Federal 

recebeu a visita da Escola Técnica de Brasília. No Rio de Janeiro, participaram do 

programa alunos da Fundação Bradesco e jovens aprendizes lotados no estado. Ao 

todo, passaram pelos três data centers mais de 80 visitantes.

Alunos da Fundação Bradesco em visita ao Data Center Rio de Janeiro, no Cosme Velho
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Campanhas Sociais
Entre suas ações em prol do bem-estar social da comunidade onde atua, a Data-

prev conta com um programa voltado para o atendimento social. Ele é realizado por 

meio de campanhas de doação, realizadas entre seu quadro de empregados, que 

durante o ano doam roupas, agasalhos, alimentos não-perecíveis, sangue, produtos 

de higiene pessoal, entre outros.

Campanha de arrecadação de roupas e agasalhos

Como nos últimos anos, em maio foi realizada a campanha de doações de roupas e 

agasalhos, devido à aproximação do inverno. 

Em 2018, foram doados, pelos empregados e empregadas, em todo o país um total 

de 2.729 itens. Entre os estados com o maior número de peças recolhidas estão Rio 

Grande do Norte (445), Rio de Janeiro (401) e Mato Grosso do Sul (306). Foram benefi-

ciadas 1.070 pessoas, vinculadas às 15 entidades que receberam as doações.

Entrega de doações no Mato Grosso do Sul



Relatório de Sustentabilidade 2018 27

Entrega de doações no Rio de Janeiro, na Pastoral do Povo de Rua

Campanha especial para o Incavoluntários

Em junho, no Rio de Janeiro, pelo quarto ano consecutivo, foi realizada campanha 

de doação voltada ao Incavoluntários, ação desenvolvida por 600 voluntários que 

prestam assistência a pacientes em condições financeiras desfavoráveis em trata-

mento no Instituto Nacional de Câncer José Alencar Gomes da Silva (Inca). 

Este ano, o material recolhido nas doações foram fraldas adultas, tendo sido arreca-

dadas 972 unidades.

Campanha de doação de alimentos não-perecíveis

A campanha de doação de alimentos não perecíveis foi realizada entre o fim de julho 

e o início de agosto, tendo sido recolhidos nacionalmente 1.336 kg de alimentos, que 

foram entregues a 12 entidades de assistência social.
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Campanha Papai Noel é Você

Esta campanha consiste na escolha de uma entidade que atue no apoio ou na 

proteção a crianças, que escrevem uma carta dirigida ao Papai Noel. Essas cartas são 

disponibilizadas aos empregados e empregadas, que adquirem o brinquedo solici-

tado. A campanha prevê ainda a entrega de cestas básicas aos terceirizados. As cestas 

são adquiridas com o dinheiro doado pelos empregados da Dataprev.

Este ano, a Campanha Papai Noel é Você foi realizada em 12 estados da federação 

beneficiando 615 crianças em Alagoas, Amazonas, Bahia, Ceará, Maranhão, Mato 

Grosso do Sul, Pará, Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro, Santa Catarina e São Paulo. 

Trabalharam como voluntários no recebimento e na entrega dos brinquedos 101 

empregados da Dataprev em todo o país.

Empregados e empregadas, no Rio, junto aos presentes doados

No Rio, crianças comemoram os presentes recebidos
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Natal dos Terceirizados

No Natal, a distribuição de cestas básicas aos terceirizados mobilizam empregados 

em diferentes estados. No Rio de Janeiro, 255 terceirizados e 28 aprendizes rece-

beram as cestas.  Em todo o Brasil, 300 terceirizados foram beneficiados: Alagoas (4); 

Ceará (23); Espírito Santo (6); Goiás (8); Maranhão (16); Minas Gerais (8); Piauí (10); 

Paraná (15); Rio Grande do Sul (15); Santa Catarina (15); Sergipe (4) e São Paulo (13). 

Natal dos Terceirizados no Rio Grande do Sul

Campanha de doação de sangue

Em 2018, a Dataprev recolheu, no Rio de Janeiro, 60 bolsas de sangue, em ação 

promovida em parceria com o Instituto Estadual de Hematologia Arthur de Siqueira 

Cavalcanti (Hemorio). O número supera em 13% a coleta realizada em 2017, quando 

foram coletadas 53 bolsas. Cada bolsa de sangue pode beneficiar até 4 pessoas.
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Conclusão
Números e dados presentes neste relatório confirmam a crescente redução no uso 

de recursos naturais registrada pela Dataprev nos últimos anos. O consumo de água, 

que teve queda de 0,33% de 2017 para 2018, mantém o ritmo decrescente que vem 

sendo registrado desde 2015. O ápice dessa economia ocorreu em 2017, quando foi 

registrada uma diminuição de 16% com relação ao ano anterior. 

O mesmo pode ser verificado com o uso da energia elétrica, que também apresenta 

uma queda desde 2015, tendo alcançado seu auge em 2017, com 7º de redução no 

consumo. Quanto ao gasto de papel, os números apontam para resultados positivos 

de 2011 em diante. A empresa chega a 2018 com um consumo de 5.294.408 folhas, 

uma redução de 37,72% com relação a 2012.

As doações de bens patrimoniais, por sua vez, foram destinadas a projetos de 18 enti-

dades, que receberam 1.755 bens, com base em uma política que tem como objetivo 

prolongar o uso dos bens adquiridos com os recursos da empresa. Já na área social, 

as campanhas de doação de alimentos, roupas e agasalhos obtiveram resultados 

expressivos, com um total de 1.070 pessoas beneficiadas. 

Por fim, os resultados alcançados pela Dataprev ao longo de 2018 reafirmam seus 

esforços no sentido de aprimorar suas ações em prol da Responsabilidade Socio-

ambiental, buscando tornar seus programas mais eficazes como catalisadores dos 

valores sustentáveis.
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1. Base de Cálculo 2018 Valor (mil reais) 2017 Valor (mil reais)

Receita líquida (RL) 1.257.191 1.221.384

Resultado operacional (RO) 150.607 136.720

Folha de pagamento bruta (FPB) 699.375 688.013

2. Indicadores Sociais Internos  Valor (mil) % sobre FPB % sobre RL Valor (mil) % sobre FPB % sobre RL

Alimentação 40.487 5,79% 3,22% 39.838 5,79% 3,26%

Encargos sociais compulsórios 81.092 11,59% 6,45% 75.902 11,03% 6,21%

Previdência privada 25.025 3,58% 1,99% 23.505 3,42% 1,92%

Saúde 11.101 1,59% 0,88% 11.607 1,69% 0,95%

Segurança e saúde no trabalho 3.207 0,46% 0,26% 2.969 0,43% 0,24%

Educação 66 0,01% 0,01% 62 0,01% 0,01%

Cultura 60 0,01% 0,00% 140 0,02% 0,01%

Capacitação e desenvolvimento profissional 1.571 0,22% 0,12% 1.200 0,17% 0,10%

Creches ou auxílio-creche 19.013 2,72% 1,51% 18.228 2,65% 1,49%

Participação nos lucros ou resultados 8.942 1,28% 0,71% 8.118 1,18% 0,66%

Outros 5.403 0,77% 0,43% 5.826 0,85% 0,48%

Total indicadores sociais internos 195.967 28,02% 15,59% 187.395 27,24% 15,34%

3. Indicadores Sociais Externos     Valor (mil) % sobre RO % sobre RL Valor (mil) % sobre RO % sobre RL

Educação 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00%

Cultura 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00%

Saúde e saneamento 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00%

Esporte 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00%

Combate à fome e segurança alimentar 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00%

Outros 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00%

Total das contribuições para a sociedade 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00%

Tributos (excluídos encargos sociais) 342.693 227,54% 27,26% 350.392 256,28% 28,69%

Total - Indicadores sociais externos 342.693 227,54% 27,26% 350.392 256,28% 28,69%

4. Indicadores Ambientais Valor (mil) % sobre RO % sobre RL Valor (mil) % sobre RO % sobre RL

Investimentos relacionados com a produção/ 
operação da empresa 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00%

Investimentos em programas e/ou projetos 
externos 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00%

Total dos investimentos em meio ambiente 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00%

Quanto ao estabelecimento de “metas anuais” 
para minimizar resíduos, o consumo em geral 
na produção/ operação e aumentar a eficácia 
na utilização de recursos naturais, a empresa

(  ) não possui metas 
(  ) cumpre de 51 a 75%  
(  ) cumpre de 0 a 50% 
(  ) cumpre de 76 a 100%

(  ) não possui metas 
(  ) cumpre de 51 a 75% 
(  ) cumpre de 0 a 50% 
(  ) cumpre de 76 a 100%

Balanço social anual 2018
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5. Indicadores do Corpo Funcional 2018 2017

Nº de empregados(as) ao final do período 3.763 3.746

Nº de admissões durante o período 132 133

Nº de empregados(as) terceirizados(as) 670 718

Nº de estagiários(as) 102 71

Nº de empregados(as) acima de 45 anos 2.236 2.171

Nº de mulheres que trabalham na empresa 1.183 1.172

% de cargos de chefia ocupados por 
mulheres 29,92% 30,38%

Nº de negros(as) que trabalham na empresa 1.229 1.221

% de cargos de chefia ocupados por 
negros(as) 26,39% 27,21%

Nº de pessoas com deficiência ou 
necessidades especiais 122 115

6. Informações relevantes quanto ao 
exercício da cidadania empresarial 2018 Valor (mil reais) Metas 2019

Relação entre a maior e a menor 
remuneração na empresa 0,0929 0

Número total de acidentes de trabalho 20 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) incenti-
vará 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 
considerados

(  ) são 
sugeridos

(X) são 
exigidos

(  ) não serão 
considerados

( ) 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 
__99,87%

no Procon 
_______%

na Justiça 
_______%

na empresa 
_____100%

no Procon 
_______%

na Justiça 
_______%

Valor adicionado total a distribuir (em mil R$): Em 2018: Em 2019:

Distribuição do Valor Adicionado (DVA):

31,35% governo 
55,40% colaboradores(as) 
2,82% acionistas 
1,38 % terceiros 
9,05% retido

30,08% governo 
57,39% colaboradores(as) 
2,57% acionistas 
1,70 % terceiros 
8,26% retido


