
A Dataprev é uma empresa pública, vinculada ao Ministério da Economia, que fornece soluções de Tecnologia da Informação e Comunicação para o aprimoramento e a execução de políticas sociais do Estado brasileiro. Com sede em Brasília, possui centros de excelência no desenvolvimento de sistemas 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.Com mais de 40 anos de experiência na gestão e no desenvolvimento de soluções de TIC, a Dataprev se tornou uma referência de qualidade no processamento e no tratamento de grandes volumes de dados. 
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Dataprev no Brasil



MissãoProver cidadania digital ao alcance de todos

Entre outros serviços, guarda e faz a gestão do Cadastro Nacional de Informações Sociais (CNIS), que permite a concessão automática de vários direitos sociais, como aposentadorias ou salário-maternidade; processa o pagamento mensal de cerca de 35 milhões de benefícios previdenciários; processa as informações previdenciárias da Receita Federal do Brasil e é a responsável pela aplicação on-line que faz a liberação de seguro-desemprego. O portfólio da Dataprev conta com ferramentas modernas para as áreas de Nuvem Computacional, Inteligência de Negócio e Desenvolvimento, além de produtos exclusivos e daqueles voltados a facilitar o acesso do cidadão aos serviços públicos.Como vantagem competitiva, a empresa entende as especificidades do seu negócio e cria soluções sob medida. Dispõe de equipes com capacidades técnicas especializadas em missões críticas para cuidar dos sistemas de seus clientes e dispõe de ambientes robustos, que garantem a disponibilidade do serviço com tranquilidade e segurança.

VisãoSer referência mundial em soluções digitais de governo

A partir de 2020, a Dataprev passou a implementar em suas unidades de desenvolvimento o conceito de Centro de Excelência. Nesse sentido, elegeu a Unidade de Desenvolvimento Rio de Janeiro como Centro de Excelência em Experiência do Usuário (UX); a do Rio Grande do Norte especializada Big Data; a de Santa Catarina tem foco em BlockChain; a unidade do Ceará tornou-se um Centro de Excelência em Internet das Coisas e a da Paraíba um Centro de Excelência em Inteligência Artificial.  

Desenvolvimento
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Conectados por circuitos de alta velocidade, os data centers da Dataprev estão localizados no Rio de Janeiro, em São Paulo e Brasília. Operam 24 horas por dia, sete dias por semana, com disponibilidade de 99,98% e redundância completa.Em 2019, os data centers atingiram o último nível da classificação Tier III. Ao atingir esse patamar, a Dataprev se tornou a primeira empresa pública do país a receber o selo Operational Sustainability em todos os seus data centers e a completar o ciclo Tier III.

Data Centers

Operada pela Dataprev e hospedada em seus data centers, a GovCloud é a plataforma de computação em nuvem da Dataprev para governo e clientes. Oferece agilidade, proteção, segurança e alta disponibilidade na hospedagem de sistemas estratégicos, com capacidade de provimento de serviços nas modalidades Infraestrutura como Serviço (IaaS), Plataforma como Serviço (PaaS) e Software como serviço (SaaS).
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DCD Awards Latin AmericaHá quatro anos a Dataprev tem sido premiada pela qualidade de seus serviços digitais. Em 2019 ela foi eleita a melhor empresa de prestação de serviços digitais no setor público e também a melhor em Inovação na Melhoria da Eficiência Energética no Data Center. Em 2018, recebeu o prêmio de melhor projeto de cloud; em 2017, venceu na categoria 'Melhor Prestação de Serviço Digital no Setor Público'; e em 2016 ganhou o Reconhecimento Especial para Equipe de Data Center do Ano com o caso "Desafios Multidisciplinares na Gestão de Ambientes de Missão Crítica". 

As Melhores da IstoÉ DinheiroA Dataprev também foi a tetracampeã do prêmio “As Melhores da Dinheiro”, no setor de Serviços Públicos, promovido pela revista IstoÉ Dinheiro, da Editora Três. A seleção reconhece a atuação e o desempenho de companhias de 26 setores em todo o país. As conquistas ocorreram nos anos 2018, 2017, 2015 e 2014.

Prêmios
Selo A3P Pelo quarto ano seguido, a Dataprev recebeu, em 2019, o selo A3P, concedido pelo Ministério do Meio Ambiente às empresas que adotam práticas e metodologias previstas na Agenda Ambiental na Administração Pública atestando boas práticas de gestão ambiental.

Empresas MaisEm 2018, a Dataprev foi considerada uma das três melhores instituições do país em governança corporativa e recebeu o prêmio “Empresa Mais”, conferido pelo jornal Estadão.

7º Prêmio A3P A Dataprev foi a vencedora da categoria “Uso/Manejo Sustentável dos Recursos Naturais” do 7º Prêmio A3P, em 2018. A iniciativa do Ministério do Meio Ambiente reconhece práticas de sustentabilidade na administração pública de todo o país.

Melhores & Maiores A Dataprev foi eleita, em 2018, a melhor empresa do setor Indústria Digital pela publicação Melhores & Maiores da Exame, da Editora Abril. Foi o quarto ano que a empresa conquista a primeira colocação nesta categoria no ranking da publicação, e o sétimo em que a Dataprev se posiciona entre as três melhores no setor Indústria Digital.
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Clientes
Secretaria Especial de Previdência e Trabalho ANTTAgência Nacional de Transportes Terrestres 

Secretaria Especial de Produtividade, Emprego e Competitividade Secretaria da Receita Federal do Brasil
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional Superintendência Nacional  de Previdência Complementar
Câmara Interbancária de Pagamentos Prefeitura Municipal de São Paulo Conselho Nacional de Justiça

Secretaria de Aquicultura e Pesca
INSSInstituto Nacional do Seguro Social

Secretaria de Avaliação e Gestão da Informação Instituições financeiraspúblicas e privadas
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