
CIDADANIA DIGITAL
AO ALCANCE DE TODOS

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, traba-

lhistas, sociais e de registros civis da população. Guardiã dos dados 

sociais brasileiros, processa o pagamento mensal de cerca de 35 

milhões de benefícios previdenciários, sem um dia de atraso. Com 

sede em Brasília e estrutura para atendimento em todo o país, 

fornece soluções de Tecnologia da Informação 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.

QUEM SOMOS

PRINCIPAIS CLIENTES
Ministério da Economia

Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
 Secretaria Especial da Receita Federal
 Secretaria Especial de Previdência e Trabalho
 Sec. Esp. de Produtividade, Emprego e Competitividade
 Sec. Esp. de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Ministério da Cidadania

INSS – Instituto Nacional do Seguro Social

CNJ – Conselho Nacional de Justiça

CJF – Conselho Justiça Federal

PREVIC – Superintendência Nacional de Previdência 
Complementar

CIP – Câmara Interbancária de Pagamentos
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PRINCIPAIS SERVIÇOS

Conjunto de serviços especializados na produção de 
informações estratégicas capazes de gerar valor para o 
negócio do cliente. São soluções que permitem 
analisar, manipular, integrar ou cruzar dados de fontes 
diferentes para torná-los mais confiáveis e para apoiar 
a tomada de decisão.

Analytics
Sistemas de clientes podem ser integrados com a maior 
base de dados sociais da América Latina de maneira 
fácil, rápida e segura por meio de APIs, forma 
padronizada de conexão e troca de informações entre 
sistemas de diferentes órgãos. Utilizando as soluções 
de interoperabilidade da Dataprev, o cliente integra 
seus sistemas a bases de dados geridas pela empresa. 

API
Data centers com certificação TIER III hospedam 
aplicações e sistemas dos clientes com monitoramento 
e sustentação integral, além de toda a infraestrutura 
tecnológica necessária ao ambiente.

Sustentação
As equipes de engenharia de software atuam para criar 
sistemas ou desenvolver novas funcionalidades, de 
acordo com as necessidades dos clientes, utilizando 
múltiplas linguagens, desenvolvimento seguro e com 
aderência aos padrões de usabilidade, acessibilidade e 
design do Governo Federal (e-Mag).

Desenvolvimento

Os três data centers da Dataprev possuem a mais alta certifi-

cação do sistema de classificação Tier III, conferida pelo UpTime 

Institute. A organização internacional atesta o atendimento a 

requisitos específicos de segurança e disponibilidade da infraes-

trutura de TIC. 

A Dataprev possui a certificação internacional Certified Energy 

Efficient Datacenter Award (CEEDA), na modalidade Enterprise, 

para os três data centers da empresa. 

PREMIAÇÕES

Melhores e Maiores de Exame
Tetracampeã na categoria
Indústria Digital

As 100+ Inovadoras no Uso de TI
Única empresa pública federal 
no prêmio

Melhores da IstoÉ Dinheiro
Tetracampeã na categoria
Serviços Públicos

Empresas Mais, do Estadão
Uma das três melhores 
empresas em governança 
corporativa

Prêmio A3P Agenda Ambiental
da Administração Pública
1º lugar em Uso/Manejo 
Sustentável dos Recursos 
Naturais

Tetracampeã no DCD Awards
Latin America 2019
Prêmio internacional
Premiação promovida pela empresa 
Datacenter Dynamics para destacar 
iniciativas de inovação e eficiência 
em data centers

EFICIÊNCIA ENERGÉTICA

GovCloud é a plataforma de computação em nuvem da 
Dataprev para Governo contemplando as modalidades 
de IaaS, PaaS e SaaS. Com ela, o cliente gerencia sua 
infraestrutura dentro dos data centers com certificação 
TIER III da Dataprev de forma autônoma, com 
pagamento sob consumo ou sob medida, e tem a 
garantia de disponibilidade que somente a Dataprev 
pode oferecer.

Nuvem

A tecnologia Blockchain permite o compartilha-
mento de informação de forma segura e 
inviolável, estabelecendo o nível de confiança 
necessária para realizar transações entre os 
participantes de uma rede privada.

A solução bCPF (Blockchain do Cadastro de Pessoas 
Físicas), desenvolvida pela Dataprev, simplifica o 
processo de disponibilização desta base de dados, 

com mecanismos seguros, integrados e eficientes.

Blockchain

Os profissionais da Dataprev apoiam os clientes no 
diagnóstico e no desenho de soluções disruptivas. 
Também atuam na implantação de novos sistemas ou 
processos.

Consultoria inovadora

Novo modelo de oferta dos serviços públicos com a utilização intensiva de tecnologia, que visa 

diminuir o tempo de espera para solicitação e atendimento das demandas do cidadão:

TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

Aplicativo desenvolvido para o INSS que disponibiliza 
90 dos 96 serviços prestados pelo Instituto, garantindo 
comodidade e agilidade aos segurados.

Meu INSS
Carteira de Trabalho Digital que permite ao 
trabalhador acessar, de qualquer lugar e a qualquer 
tempo, todos os seus contratos de trabalho e 
anotações de férias, salário, etc.

CTPS Digital

Solução que combina recursos de infraestrutura e de 
software para hosting e publicação de conteúdo dos 
clientes na internet em formato de blogs ou portais. 
Inclui ferramenta de gestão de conteúdo.

Portais
Uma plataforma aberta de gestão da inovação para 
estimular a participação das pessoas da organização 
no processo de criação de novas soluções. Acesse o 
portal https://ideia.dataprev.gov.br/ e conheça a 
plataforma, que pode ser customizada especialmente 
para a sua organização.

Inovação


