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TÍTULO DO CASE: Hackathon Dataprev:  Inovação e Conhecimento com foco no cida-
dão   

RESUMO: Neste case apresentamos a experiência da Dataprev, empresa pública do seg-
mento de Tecnologia da Informação, com a implantação de um programa de reconhecimento 
(Programa ValorizAção) cujo o objetivo é estimular a busca de soluções inovadoras e incen-
tivar o compartilhamento de conhecimento no uso de novas tecnologias a partir da realiza-
ção de Maratonas de Desenvolvimento (Hackathons). Num regime de imersão em ambiente 
especialmente preparado para este fim, os participantes são estimulados a interagir, compar-
tilhar conhecimento e entregar resultados que agreguem valor para os objetivos de negócio 
da empresa. Como recompensa, além da premiação concedida à equipe vencedora, os par-
ticipantes ganham visibilidade na empresa, aprendizado e possibilidade de evolução na car-
reira.  
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1. Apresentação Institucional 

A Dataprev é uma empresa pública, 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 e estrutura para atendimento em todo Brasil, possui Unidades de De-
senvolvimento de sistemas em cinco estados (CE, PB, RN, RJ, SC) e três data centers, loca-
lizados no Distrito Federal, Rio de Janeiro e em São Paulo, projetados para promover a alta 
disponibilidade e a segurança dos sistemas. 

A Dataprev está presente na vida do cidadão brasileiro, provendo a tecnologia necessária 
para os programas estratégicos e sociais do governo. Entre outros serviços, processa o pa-
gamento mensal de cerca de 33,8 milhões de benefícios previdenciários e é responsável pe-
la aplicação on-line que faz a liberação de seguro-desemprego. A empresa também proces-
sa as informações previdenciárias da Receita Federal do Brasil e responde pelas funcionali-
dades dos programas que rodam nas estações de trabalho da maior rede de atendimento 
público do país, somadas as Agências da Previdência Social aos postos do Sistema Nacio-
nal do Emprego (Sine). 

A Dataprev foi fundada em 1975 e possui mais de 40 anos de experiência na gestão e no 
desenvolvimento de soluções de TIC. A empresa dispõe de capacidade computacional e lo-
gística para hospedar, manter, gerir e proteger informações e sistemas, e também para ana-
lisar e qualificar dados, antecipar demandas de parceiros, prestar serviços de consultoria, 
apoiar a elaboração e a realização de projetos. 

Atualmente possui um quadro de cerca de 3.800 empregados e receita operacional da or-
dem de 3,4 bilhões (dados de 2016). 

 

 2. CASE – RESUMO INICIAL 

Neste case apresentamos a iniciativa da Dataprev com o Programa ValorizAção, criado em 
2016 com a finalidade de reconhecer ações desenvolvidas pelos empregados que gerem va-
lor para a Dataprev. 

O Programa foi concebido com seis diferentes dimensões, com proposta de implantação 
gradativa, em ondas. Inicialmente foram priorizadas as dimensões Geração de Conheci-
mento e Fomento à Inovação e Qualidade. 
 

Alinhadas ao plano estratégico da empresa e aos objetivos 
de negócio, essas dimensões deram origem ao Projeto 
Hackathon Dataprev que nasce com os seguintes objetivos: 

  
 Estimular a busca de soluções inovadoras para 

desafios de negócio; 
 

 Aprender na prática o uso de novas tecnologias; 
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 Alavancar a implementação de soluções inovadoras. 
 
 
 
O Hackathon – termo derivado de uma combinação das palavras inglesas “hack” (programar 
de forma excepcional) e “marathon” (maratona) é um evento que reúne programadores, de-
signers e outros profissionais para uma maratona de programação, cujo objetivo é desenvol-
ver um software que atenda a um fim específico ou que sejam inovadores e utilizáveis. 

 

O I Hackathon Dataprev foi realizado em 2016, sob gestão do Departamento de Gestão de 
Carreira e coordenado pela Divisão de Evolução Funcional. 

 

A experiência bem sucedida com o Hackathon 2016, cujo detalhamento e resultados des-
creveremos nos próximos tópicos, possibilitou a realização do II Hackathon Dataprev 
(2017), cujas etapas estão em fase de execução. 

 

3 Desenvolvimento 

Em busca de inovação, empresas no mundo inteiro promovem hackathons, que se configu-
ram como oportunidades para os colaboradores exercerem a criatividade e buscarem solu-
ções de interesse da empresa de forma eficiente, rápida e dinâmica. 

O I Hackathon Dataprev foi promovido através do Departamento de Gestão de Carreira – 
DECR e o foco central da Maratona foi o desenvolvimento e implantação de uma aplicação 
móvel funcional (protótipo de uma solução mobile). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A participação no evento foi aberta a todos os empregados do quadro da empresa que aten-
dessem a critérios pré-definidos de elegibilidade, tais como: 

 Não estar com contrato de trabalho suspenso ou interrompido por motivos de auxílio 
doença, auxílio maternidade e demais benefícios previdenciários; 

 Não ter registro de suspensão ou advertência no período compreendido 30/06/2015 e 
30/06/2016; 

 Não possuir 3 (três) faltas não justificadas, ou mais no período compreendido entre 
30/06/2015 e 30/06/2016; 
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 Ter alcançado o conceito mínimo habilitador (60) no último Ciclo de Gestão de Desem-
penho. 

 

 

O I Hackathon Dataprev, composto por três etapas (Inscrições, Seleção dos Projetos e Mara-
tona) foi realizado no período de julho a setembro de 2016 conforme agenda abaixo: 

 

Inscrições                                                                      20/07/2016 a 
05/08/2016 

Seleção dos Projetos                                                    10/08/2016 a 
24/08/2016 

Resultados da seleção dos projetos                                                         
30/08/2016 

Hackathon                                                                      13/09/2016 a 
15/09/2016 

 

Os projetos foram inscritos por meio de formulário eletrônico (disponibilizado na rede interna 
da empresa). Neste formulário os participantes registraram uma descrição conceitual da  
ideia contendo um resumo explicativo, objetivo e justificativa, descritivo técnico resumido 
com as funcionalidades, áreas do aplicativo, formas de navegação e uso,  recursos necessá-
rios para seu posterior desenvolvimento prático e descrição do valor agregado, caso coloca-
do em prática. 

Somente foi permitida a inscrição de um projeto por empregado. 

No total foram realizadas 34 (trinta e quatro) inscrições. Os projetos inscritos foram submeti-
dos a uma votação interna, onde todos os empregados da empresa puderam votar, e nessa 
etapa foram pré-selecionados 20 projetos finalistas dos quais apenas 5 foram selecionados 
para serem desenvolvidos na etapa de Maratona. 

 

 

 

 

 

 

 

Durante todo o período de inscrições, visando estimular a participação, foram realizadas vá-
rias ações de comunicação e mobilização, tais como: 

 Cartazes impressos; 

 Matérias na intranet e rede social corporativa ond@ ; 

 Reunião com gerentes para mobilização dos participantes; 
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 Posts diários na rede social ond@; 

 Elaboração e divulgação de FAQ; 

 Apresentações presencial; 

 Sessões de WebEx para toda a empresa; 

 

 

 

Após as etapas de inscrição e seleção foi realizada a Maratona de Desenvolvimento com du-
ração de 45 horas ininterruptas de atividade. 

Devido as características do evento, essa etapa foi realizada em local fora da empresa, com 
ambiente adaptado às especificidades da maratona, permitindo aos participantes trabalhar, 
descansar e fazer refeições sem necessidade de se ausentar do local do evento. 

No início da maratona foram divulgados os projetos finalistas e compostas as equipes de de-
senvolvimento (5 equipes de 4 participantes). 

Findas as 45 horas de programação os protótipos foram apresentados pelas equipes e jul-
gados por uma comissão julgadora composta por representantes do governo, parceiros de 
negócio da Dataprev (Gartner Group e Accenture) e instituição acadêmica. 

 Projetos finalistas e equipes: 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 Projeto Vencedor 

 

 

A equipe finalista, autora do Projeto Expectativa de Direito aos Benefícios Previdenciá-
rios, recebeu como premiação uma participação no Mobile Wolrd Congress realizado em 
Barcelona (mar/2017) e três participações no evento Agile Brasil, realizado em Curitiba 
(out/2016). 
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4. Resultados 

Quarenta e três horas de duração, 20 analistas, cinco equipes e um objetivo: criar aplicações 
mobile — para uso em smartphones, tablets e outros dispositivos móveis — que atendes-
sem às necessidades da empresa e de seus clientes no apoio a políticas públicas e sociais. 
A primeira maratona de programação realizada pela Dataprev, em setembro de 2016, teve 
como vencedor um aplicativo inovador que permitirá ao trabalhador verificar os benefícios 
previdenciários a que tem direito. A solução será produzida pela Dataprev e oferecida como 
mais um produto para seus clientes governamentais. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Equipe Vencedora – Projeto: Expectativa de Direitos Previdenciários 
 
Além do projeto vencedor, que ainda está em vias de negociação com o cliente Previdência, 
outros protótipos desenvolvidos durante a maratona já entraram na esteira de produção da 
empresa. Exemplo disso é aplicativo SINE Fácil1, lançado pelo Ministério do Trabalho em 
maio deste ano e que em 15 dias superou a marca de 100 mil de downloads. A ideia nasceu 
do Projeto Emprego Aqui, um dos cinco finalistas do I Hackathon Dataprev. 
 
A Carteira de Trabalho Digital, outro projeto finalista, também encontra-se em vias de nego-
ciação com o MTb2. 
 
Para além dos resultados comerciais e valor agregado às políticas sociais do Estado brasi-
leiro, com o Projeto Hackathon Dataprev os participantes puderam aprender e trocar ideias 
com outros desenvolvedores sobre as melhores práticas para o desenvolvimento de ferra-

                                            
1
 http://portal.dataprev.gov.br/sine-facil-desenvolvido-pela-dataprev-facilita-busca-por-emprego  

 
2
 http://portal.dataprev.gov.br/dataprev-assume-sistema-de-emissao-e-gestao-da-carteira-de-trabalho 
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mentas com diferentes tecnologias. O Hackathon promoveu ainda a interação entre os em-
pregados da empresa de diferentes regiões do país, estimulando a criação de soluções vol-
tadas para a política pública de tecnologia. 
 
Os resultados alcançados, que podem ser medidos também nos depoimentos de alguns par-
ticipantes (abaixo), possibilitaram a edição do II Hackathon Dataprev cujas inscrições se 
encerram em 31/ago/2017. 

“Uma excelente oportunidade não só de aprendermos novas tecnologias em pouco tempo, co-
mo também de aprendermos novas formas de organizarmos nosso trabalho e desenvolvermos o 
trabalho em equipe.” 

“Com a pressão do tempo e o clima empolgante de desenvolvimento, conseguimos aprender 
muito e também oportunidade de compartilhar conhecimento durante o evento.” 

“O evento foi muito enriquecedor do ponto de vista em que tivemos a oportunidade de experi-
mentar novas tecnologias em um ambiente de imersão interagindo com outros empregados da 
empresa de todos os cantos do país.” 

“O grupo trabalhou em equipe, todos deram seu máximo, fizemos iterações rápidas. Tivemos a 
sensação de volume de produtividade.” 

“Particularmente acredito que toda iniciativa da empresa no sentido de promover integração, 
promover novos conhecimentos, motivar os funcionários deve ser reconhecida e aplaudida. E 
reconhecer é participar desses eventos. Pessoalmente já me senti estimulado a participar no 
momento da divulgação, a maior dificuldade era encontrar um problema a ser resolvido.” 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
                                                                                   Participantes I Hackathon Dataprev 

 Em 2017 os desafios propostos para o II Hackathon Dataprev estão relacionados aos te-
mas: Uso inteligente de dados do governo na construção de soluções para facilitar a 
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vida do cidadão e Automação de atividades de Desenvolvimento de Software e Infraestru-
tura, com uso de robótica. 

O prêmio deste ano, extensivo à todos os membros da equipe vencedora, será uma jornada 
de conhecimento intitulada Innovation Safari com duração de uma semana visitando em-
presas e startups no Vale do Silício.  

 

 


