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Prover

CIDADANIA DIGITAL
ao alcance de todos.

MISSÃO



Sede

Data Centers (3) 

Unid.Desenvolvimento (5)

Dataprev nos Estados (20)

R$ 182 milhões
investidos

R$ 1,55 bilhão
de faturamento

3.704
empregados

400 milhões
cadastros de 

Pessoas Físicas.

Dados de todos 

os brasileiros

35 milhões
de benefícios 

previdenciários

processados

mês

3 milhões
de Seguros

Desemprego 

processados

por mês

A EMPRESA

em 2018

RESPONSABILIDADE

R$ 550 bilhões
pagos em benefícios 

previdenciários

8,1% do PIB

R$ 22,5 

bilhões
benefícios de

Prestação 

Continuada

R$ 37,8 

bilhões
benefícios de 

Seguro 

Desemprego

R$ 140 

bilhões
Empréstimo

Consignado

processado

DADOS

35 BILH ES DE REGISTROS

1,2 bilhão
vínculos 

trabalhistas e

previdenciários

28 bilhões
registros de

remunerações



Ser

REFERÊNCIA 

MUNDIAL de 

soluções digitais de 

GOVERNO

VISÃO

BRASIL:

• 4ª população mais

conectada do mundo

• 44º lugar no ranking

que mede a digitalização

de governo 

• O desafio do governo

é potencializar

a economia digital

MUNDO DIGITAL

Fonte: Estudo sobre Governo
Eletrônico da Organização
das Nações Unidas 2018

1º
DINAMARCA

9º
FRANÇA

12º
ALEMANHA

44º
BRASIL

(51º em 2016)

10º
JAPÃO

7º
SINGAPURA

ÍNDICE DE DESENVOLVIMENTO 

DE GOVERNO ELETRÔNICO
(EGDI - E-Government Development Index)

11º
ESTADOS 

UNIDOS

Tecnologias digitais (nuvem, IoT, IA, 

blockchain, big data e analytics) abrem 

espaço para inúmeras oportunidades.



É um Protocolo da Confiança. 

Um tipo de Base de Dados 

Distribuída que guarda um registro 

de transações permanente e à prova 

de violação. 

Consiste em dois tipos de registros: 

transações individuais e blocos.

O que é

Blockchain

?



Cases com uso de 
BlockChain



Outros cases



Razões p/ 

adoção



Áreas de 

Adoção



Aplicações 

pela OCDE

● Identidade

● Registros Pessoais 

● Cadeia de Suprimentos / Comércio 

Internacional

● Gestão de Benefícios 

Governamentais (Smart Contracts)

● Votação

oe.cd/blockchain



Desafios 

pela OCDE

● Imutabilidade

● Armazenamento de Dados

● Capacitação

● Custos

● Consumo de Energia / 

Escalabilidade (Limitadores)

● Modelos de Governança 

(Descentralização nem sempre é 

alcançada) 

oe.cd/blockchain



® Dataprev 2019 - Termos de Uso - Política de Privacidade

Case de Uso no Brasil

Dataprev e SRFB

Solução para compartilhamento do cadastro de Pessoas Físicas

de maneira segura, confiável e inteligente, fazendo uso da 
tecnologia blockchain para transmissão dos dados entre os entes

conveniados.



® Dataprev 2019 - Termos de Uso - Política de Privacidade

Motivações

Cópia da base de dados de Pessoa Física em 

arquivo offline para aproximadamente 800
convenentes;

Incertezas no processo de transmissão e 

recebimento da base aos destinatários;

Impossibilidade de transmitir visões parciais 

do cadastro;

Para obter as atualizações da base era 

necessário uma nova cópia.



® Dataprev 2019 - Termos de Uso - Política de Privacidade

Participantes da Rede

Modelo Canônico 

Módulo de Gestão

</>

Blockchain

Conjunto dos nós observadores e colaboradores conectados a 
rede.

Modelo canônico vigente do 
cadastro de Pessoa Física 

Módulo de gestão e auditoria 
da blockchain

Visão Geral



Dentro da GovCloud a Dataprev oferece 

uma plataforma completa de Blockchain

como Serviço.

O Cliente pode com o suporte da Dataprev 

criar sua rede privada e definir as suas 

regras de ingresso, compartilhamento e 

colaboração usando Blockchain



Perguntas?

comercial@dataprev.gov.br


