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DATAPREV NO BRASIL



● Empresa pública de direito privado

● Capital fechado

● Regulada por um Conselho de Administração e um

Conselho Fiscal

● Controle finalístico pelo Ministério da Fazenda

História

Transferência para 

o Ministério da 

Fazenda

Decreto federal

nº 13.341, de 2016

Estatuto atual

Decreto federal

nº 7.151, de 2010

Primeiro estatuto

Decreto federal

nº 75.463, de 1975

Criação

Lei federal

nº 6.125, de 1974

MF 51% INSS 49% 



De outro jeito....



207,8 milhões de Cidadãos



Nascimento Vida laboral ÓbitoDireitosCasamento

207,8 milhões de Cidadãos



Nascimento
Vida 

laboral
ÓbitoDireitosCasamento

38 bilhões de dados sociais

207,8 milhões de Cidadãos





Dataprev em números
2017 - 2018

DATAPREV NO BRASIL

R$ 248 milhões
de investidos previstos para 

2018

R$ 459,5 bilhões
pagos em benefícios 

previdenciários

R$ 1,5 bilhão
de faturamento

3.693
empregados 
distribuídos em todas

as capitais do Brasil

38 bilhões
de registros em suas 

bases de dados

34,8 milhões
de benefícios previdenciários/mês 

pagos com sistemas da empresa

7,9 milhões
de solicitações

de seguro-desemprego 

processadas em 2017

Sede

Data centers (3) 

Unidades de Desenvolvimento (5)

Dataprev nos estados
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R$ 22,5 bilhões
Benefícios de Prestação 

Continuada

13% do PIB

R$ 34 bilhões
Benefícios de Seguro 

Desemprego



Data Center

Rio de Janeiro
Data Center

São Paulo
Data Center

Distrito Federal

Estrutura dos data centers



Data Center

Rio de Janeiro

Área útil Sala Cofre

1028m2 488m2

Data Center

São Paulo

Área útil Sala Cofre Sala Segura

384m2 209m2 75m2

Data Center

Distrito Federal

Área útil Sala Cofre

257m2 141m2

Investimentos 
Infraestrutura

R$ 349 milhões

Software e Serviços

R$ 285 milhões

Estrutura dos data centers

1ª empresa pública
a obter o selo Tier III Operational Sustainability

Esta é a mais alta certificação do sistema de classificação Tier

III, conferida pelo UpTime Institute. Organização internacional

atesta o atendimento a requisitos específicos de segurança e

disponibilidade da infraestrutura de TIC.

Eficiência 

energética
Dataprev busca a certificação

internacional Certified Energy Efficient

Datacenter Award

(CEEDA), na modalidade Enterprise,

para os três data centers da empresa.
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Acesso a Tecnologia:

• Estamos vivendo a Inclusão Digital;

• Estamos tendo acesso a tecnologia

Costumes Sociais

• O cidadão é conectado;

• O cidadão não admite papel;

• O cidadão não gosta de deslocar para 

buscar serviços básicos

Economia e Agilidade

• Mais barato;

• Mais eficiente;

• Mais rápido

Exigência de Serviços

• O cidadão quer consumir serviços digitais 

(digital first);

• O cidadão quer acompanhar o serviço 

solicitado

Governo Digital

O Cidadão conectado ao Governo



Governo Digital
O Governo que se conecta ao Cidadão

Presença Digital de Governo

+

Indicadores de Infraestrutura de Telecom

+ 

Indicador de Capital humano

EGDI
Eletronic Government

Development Index

Informação sobre Serviços Públicos

+

Engajamento da população com serviços digitais

+ 

Estimulo digital na participação da construção de políticas 

públicas e serviços públicos

EPI
Eletronic Participation

Index



Governo Digital
O Governo que se conecta ao Cidadão

Brasil

EGDI
2018: 0,7327 (44º) 

2016 (51º)

4º País da América do Sul

Brasil
EPI
2018: 0,7327 (12º) 

2016 (37º)

1º País da América Latina

12º País no mundo



Como estamos apoiando o Estado brasileiro a 

fazer a Transformação Digital



Cidadão.Br

Plataforma de autenticação

27 milhões
de senhas geradas

13 milhões
de pessoas cadastradas

Facilita o acesso a serviços públicos. Com uma 

senha única é possível acessar diferentes serviços 

como Sine Fácil e Meu INSS.

Em números
De JAN/2017 a SET/2018

320 mil
acessos/dia (média)*



Apresenta 16 serviços de governo

ofertados de forma 100% digital para uso

dos cidadãos:

✓ Concessão de aposentadoria por idade;

✓ Agendamento de perícia médica;

✓ Solicitação de salário-maternidade

✓ Extrato previdenciário.

✓ Simulação de tempo de aposentadoria.
+ de 25 mil aposentadorias automáticas

+ de 42 mil emissões de salário maternidade

+ de 48 mil extratos de consignado (dia)

+ de 79 mil simulações de tempo de aposentadoria (dia)

+ de 400 mil acessos (dia)

+ de 1.000 K

+ de 150 K

https://meu.inss.gov.br

Meu INSS



Carteira de Trabalho Digital está no celular do

trabalhador. É um aplicativo mobile, disponível para

dispositivos Android e iOS.

Que torna mais eficiente o acesso do cidadão aos

serviços disponíveis pelas políticas de emprego do

Brasil.

+300 mil
downloads

+35 mil/mês
solicitações de carteira pelo app

CTPS Digital
Aplicativo mobile

Dados de nov/2017 a fev/2018



SiNE fácil
Disponível para dispositivos Android e iOS, o aplicativo

traz um conjunto de funcionalidades para acessar os

serviços do SINE.

Dentre as principais novidades estão o acesso sem

necessidade de QRCode e a possibilidade de alterar o

cadastro e pretensões profissionais

+86 milhões visitas
de buscas de emprego

+1.9 milhão
de downloads do APP

+800 mil/mês
Encaminhamentos para emprego

Dados de mai/2017 a fev/2018
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Negócios e Inovação
Implantação e Uso de Tecnologias Disruptivas e

Aceleração da entrega de serviços

2018 Implantação de Estrutura formal de inovação;

➢ Estudo de tecnologias disruptivas;

➢ Fomento a parcerias estratégicas;

➢ Aceleração do uso de tecnologias disruptivas;

➢ Aceleração da entrega de serviços

Metas para 2018:

✓ Política de Inovação Aprovada;

✓ Processos de Inovação

✓ Tecnologias Disruptivas implantadas (IA –

Blockchain em 2018)

✓ + 01 Parceria Tecnológica concretizada;

✓ Pelo menos 70 projetos de ideação analisados;

✓ Pelo menos 2 projetos de inovação industrializados;



https://ideia.dataprev.gov.br

Plataforma de Ideias



Prova de Vida (IDEIAX #118)

Cidadão 360 (IDEIAX #85)

Bolsa Monitor (IDEIAX #125)03

02

01

Produtos em Evolução



https://ideia.dataprev.gov.br



Formato proposto

Etapa 1 Inscrição

Etapa 2 Seleção

Etapa 3 Presencial

Etapa 1

Inscrição das equipes participantes do III Hackathon da 

Dataprev sem limitação de quantidade de equipes. 

Cada equipe de 2 a 4 participantes.

Etapa 2

As equipes receberão um desafio real (igual para 

todas as equipes) e serão pontuadas pelas 

entregas. Uma comissão de 4 pessoas (SUNI, 

SURS e SUDS e SUAS) avaliarão e darão notas 

para as equipes. 5 equipes com maiores notas 

serão selecionadas para a etapa presencial

Etapa 3

As 5 equipes selecionadas na etapa 2 receberão 

presencialmente 10 inciativas para escolher uma. 

Uma comissão de 5 jurados irão avaliar as entregas 

e selecionar um vencedor.

Uma equipe será a 

ganhadora

Usar o Hackathon como 

acelerador de soluções
Propor para as equipes do Hackathon

que construam soluções para uma 

iniciativa pré-escolhida no inicio da etapa 

3.



Retrospectiva

Meu INSS SINE Fácil CTPS Digital



CNIS SIRC SISOB CAGED

DADOS COMO SERVIÇO

Dataprev Cloud Services

IaaS BCaaS BaaSDLaaS CorreioEVO.BR

http://servicos.dataprev.gov.br

Conheça mais....



novembro/2018

www.facebook.com/dataprevtecnologia

@dataprev

DATAPREV

http://dataprev.gov.br

http://serviços.dataprev.gov.br

EDMAR DOS SANTOS FERREIRA JR:.

Superintendente de Negócios e Inovação

Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência – Dataprev

edmar.junior@dataprev.gov.br 

Baixe a apresentação

OBRIGADO.

Tecnologia a Serviço da Cidadania

http://www.facebook.com/dataprevtecnologia

