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Aos vinte e oito dias do mês de janeiro de dois mil e vinte e dois, às catorze horas, sob a direção da 
Conselheira CINARA WAGNER FREDO, presentes os membros LUIS FELIPE SALIN MONTEIRO, 
NATALÍSIO DE ALMEIDA JÚNIOR, CHRISTIANE ALMEIDA EDINGTON,  ANTÔNIO CARLOS VILLELA 
SEQUEIRA, JOSÉ CARLOS OLIVEIRA e LUIZ DE BARROS BELLOTTI, e como convidados, o senhor 
Gustavo Henrique Rigodanzo Canuto (Presidente da Empresa), a senhora Isabel Luíza Rafael Machado 
dos Santos (Diretora de Governança Corporativa e Jurídica), o senhor Fábio Silva Vasconcelos 
(Superintendente de Auditoria Interna) e o senhor Paulo Machado (Secretário Executivo), realizou-se a 
393ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração da Empresa de Tecnologia e Informações da 
Previdência – DATAPREV S.A, em conformidade com o disposto no artigo 30 do Estatuto Social da 
Empresa, aprovado pela 3ª Assembleia Geral Extraordinária da DATAPREV, em 13 de novembro de 2017, 
e alterado pela 2ª Assembleia Geral Ordinária, pela 4ª Assembleia Geral Extraordinária, pela 7ª 
Assembleia Geral Extraordinária da DATAPREV, pela 9ª Assembleia Geral Extraordinária, pela 12ª 
Assembleia Geral Extraordinária, pela 14ª Assembleia Geral Extraordinária, e pela 16ª Assembleia Geral 
Extraordinária, realizadas, respectivamente, em 26 de abril de 2018, 19 de junho de 2018, 10 de abril 
de 2019, 10 de outubro de 2019, 29 de abril de 2020,  27 de outubro de 2020 e 11 de fevereiro de 2021, 
para tratar dos seguintes assuntos: 

01 – Aprovação e assinatura da Ata do Conselho de Administração (Ata da 392ª Reunião 
Ordinária do Conselho de Administração – 17/12/2021). 
02 – Resolução CADM – Política de Indicação, Seleção e Sucessão da DATAPREV. 
03 – Plano Anual de Auditoria Interna – PAINT – Exercício 2022. 
04 – Formulários de Avaliação de Administradores e Comitê de Auditoria. (novos 
formulários). 
05 – Apresentações.  
06 – Informativos Gerais.  

Cumprimentando a todos os presentes, a presidente do Conselho de Administração, senhora Cinara 
Wagner Fredo, iniciou a reunião para tratamento dos seguintes assuntos: 
01 – Aprovação e assinatura da Ata do Conselho de Administração (Ata da 392ª Reunião Ordinária 
do Conselho de Administração – 17/12/2021). O Conselho de Administração aprovou a minuta da Ata 
apresentada, recomendando as medidas pertinentes para assinatura do documento em questão. 
02 – Resolução do Conselho de Administração – RS CADM (Política de Indicação, Seleção e Sucessão 
da DATAPREV). A senhora Isabel Santos apresentou, para apreciação e deliberação deste Colegiado, a 
proposta de minuta da Resolução de Conselho de Administração – RS CADM referente à Política de 
Indicação, Seleção e Sucessão da DATAPREV S.A. Esclareceu que a alteração essencial do documento 
em questão visa a inclusão em seu texto, em especial nos princípios, diretrizes e critérios, do termo 
relacionado à política de sucessão voltada aos dirigentes, aos conselheiros e aos membros de comitês 
de assessoramento. Além disso, citou que novos ajustes foram contemplados, a exemplo das diretrizes 
para a capacitação, seleção e avaliação dos titulares de unidades internas de governança. Pontuou, por 
meio de análise DE/PARA, as alterações realizadas no texto da nova Política, e discorreu sobre aquelas 
consideradas relevantes. Contextualizou as novas referências legais e os normativos envolvidos, com 
ênfase para as Portarias da Controladoria Geral da União - CGU nºs 1.181, de 10 de junho de 2020 e a 
3.109, de dezembro/2020, destacando que tais portarias se aplicam às empresas estatais dependentes, 
não estando, desta maneira, neste momento, no campo de aplicação à DATAPREV. Enfatizou que o 
entendimento da gestão é que se alcance primeiramente a maturidade dos requisitos dispostos nas 
Portarias da CGU antes de implementá-las, haja vista a recente efetivação da Ouvidoria na Empresa. O 
Conselho ponderou registrando que, por mais que as referidas Portarias não sejam obrigatórias, nada 
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impede que a DATAPREV implemente os seus procedimentos, visto que seria enriquecedor seguir as 
orientações exaradas pela CGU. A senhora Isabel Santos informou que ainda não há clareza, por parte 
da DATAPREV, em relação ao rito e ao prazo que a CGU opera para as avaliações dos indicados à 
Ouvidoria. O presidente da DATAPREV, Gustavo Canuto, pontuou que manter a inaplicabilidade das 
Portarias da CGU preservam a autonomia da Empresa, que é uma estatal independente. O Colegiado, 
em relação ao rito processual, sugeriu avaliar a possibilidade de, ao apreciar o nome do Ouvidor, a 
DATAPREV consulte aquela Controladoria sobre a indicação ao invés de solicitar a aprovação do nome 
indicado. Desta maneira requereu inserir na Política sob análise a regra de consultar a CGU o nome 
indicado pela DATAPREV, com a possibilidade de que, em situações que se mostrem excepcionais, desde 
que devidamente justificadas, seja dispensada a consulta. O presidente da DATAPREV, Gustavo Canuto, 
sugeriu que em relação a consulta formal à CGU seja estabelecido um prazo, a fim de que não se 
mantenha no texto do documento o impedimento por tempo indeterminado. O Conselho considerou a 
proposta do presidente da DATAPREV pertinente, recomendando que a matéria retorne na próxima 
reunião, com os ajustes propostos. 
03 – Plano Anual de Auditoria Interna – PAINT – Exercício 2022.  O presidente da DATAPREV S.A 
Gustavo Canuto não participou da discussão, considerando o disposto no art. 31, V do Estatuto Social 
da DATAPREV S.A. O senhor Fábio Silva Vasconcelos, na qualidade de novo titular da unidade de 
auditoria, designado para a Superintendência de Auditoria Interna da DATAPREV, apresentou-se ao 
Conselho de Administração, agradecendo a oportunidade em assumir a auditoria interna, momento em 
que discorreu sobre a sua experiência profissional e objetivo a ser perseguido. O Colegiado desejou as 
boas-vindas e sucesso na condução dos trabalhos. O Senhor Fábio Vasconcelos iniciou a apresentação 
do Plano de Auditoria Interna PAINT, exercício 2022, informando que ao chegar à Empresa, em 20 de 
dezembro de 2021, o PAINT encontrava-se praticamente concluído. Assinalou que a metodologia 
construída para o documento se encontra devidamente consolidada e foram realizados ajustes pontuais. 
Enfatizou que, pela ausência de tempo hábil, as alterações promovidas não foram substanciais, contudo, 
no próximo PAINT, serão focadas questões mais estratégicas e de governança, haja vista que o 
documento atual possui em seu conteúdo aproximadamente 71% de questões mandatórias, ou seja, 
temas predefinidos. Em sequência, discorreu sobre a proposta do PAINT para o exercício de 2022, 
assinalando que este foi submetido e apreciado previamente pela Secretaria Federal de Controle 
Interno da Controladoria Geral da União – CGU. Citou que o Plano prevê a execução racional e integrada 
das atividades de auditoria, em processos e áreas indicadas pelo processo de avaliação de riscos, dando 
ênfase ao caráter preventivo e orientador. Elencou os principais pontos relacionados à análise contábil 
e financeira, à tecnologia e operacional, citando as ações previstas no PAINT/2022, o qual foi 
desenvolvido e aplicado uma Matriz de Risco, considerando os processos/atividades e os objetos de 
cada domínio de atuação constantes da cadeia de valor da Dataprev. Mencionou que estes processos 
foram avaliados tendo como base os seguintes fatores de risco para impacto: Alinhamento ao plano 
estratégico/plano de ação da empresa; Conformidade; Materialidade; Relevância; Obrigação Legal, e 
para a probabilidade: Orientação dos Órgãos de Controle; Rotação de Ênfase e Nível de Maturidade dos 
Processos. Em sequência, enfatizou a abordagem relacionada à auditoria na entidade de previdência 
complementar da DATAPREV, PREVDATA, de acordo com as questões mandatórias legais (Resolução 
CGPAR 09/2016 e 25/2018, Lei Complementar 108/2001 e Lei Complementar 109/2001), com previsão 
de execução no período de setembro a novembro/2022. Mencionou que o Plano foi apreciado 
previamente pelo Comitê de Auditoria Estatuário – COAUD. Na oportunidade, o conselheiro Antônio 
Sequeira, na qualidade de coordenador do COAUD, informou que este Comitê acompanhou o 
desenvolvimento dos trabalhos do PAINT e considerou a proposta favorável, conforme pronunciamento 
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COAUD 14/2022. Finalizando, o senhor Fábio Vasconcelos discorreu sobre os resultados esperados a 
partir da realização das atividades de auditoria previstas, que visam alcançar o aprimoramento e a 
ampliação dos controles internos e processos organizacionais, além da mitigação e tratamento dos 
possíveis riscos. O Conselho de Administração, considerando o exposto e a manifestação do COAUD, 
aprovou, por unanimidade, a proposta apresentada do Plano de Auditoria Interna – PAINT para o 
exercício 2022. 
04 – Formulários de Avaliação de Administradores e Comitê de Auditoria propostos pela SEST. O 
senhor Paulo Machado informou que os novos formulários de avaliação de administradores e comitê de 
auditoria foram propostos pela Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais – SEST, 
os quais foram encaminhados a este Colegiado, por e-mail, para conhecimento e considerações, se for 
o caso. Acrescentou que o material será submetido previamente ao Comitê de Pessoas Elegibilidade, 
Sucessão e Remuneração – COPEL para considerações e posteriormente encaminhado à deliberação 
deste Colegiado.  
05 – Apresentações: a) IG-SEST 5º Ciclo de Avaliação. A diretora Isabel Santos apresentou o resultado 
da DATAPREV em relação ao 5º Ciclo de Avaliação do Indicador IG-SEST. Esclareceu a metodologia 
adotada pela Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais - SEST com base no 
questionário aplicado, de acordo com os temas abordados voltados à Governança – Conselhos e 
Diretoria; Transparência; e Gerenciamento de riscos e controles. Apresentou o resultado por meio de 03 
(três) análises. São elas: questões não aceitas pela SEST; questões parcialmente atendidas; e as 
questões não implementadas, assinalando o item (questionamento), a evidência apresentada pela 
DATAPREV, o posicionamento da SEST, o parecer da auditoria externa, e a nota final obtida para cada 
questão. Após explanação dos quesitos acima, a diretora Isabel Santos contextualizou o universo de 
instrumentos utilizados versus a força de trabalho da Superintendência de Governança e Gestão 
Estratégica - SUGV para responder ao 5º Ciclo de Avaliação – IG-SEST. Esclareceu os impactos no 
resultado decorrentes da mudança de metodologia da avaliação, comparativo ao 4º Ciclo, enfatizando 
a subjetividade da evidência, o desalinhamento da SEST versus Auditoria, a forma de comunicação, 
entre outros. Demonstrou por meio de gráficos a distribuição das empresas por nível/ciclo (1º ao 4º 
Ciclo), enfatizando que 32 (trinta e duas) empresas ficaram fora do nível 1 e 22 (vinte e duas) não foram 
classificadas no 5º Ciclo IG-SEST. O Conselho consignou que o resultado do IG-SEST foi um ponto de 
preocupação para diversas empresas, mencionando que não foi só a DATAPREV que obteve resultado 
indesejado. A diretora Isabel Santos reforçou que a nova metodologia adotada no 5º Ciclo se tornou 
mais robusta e exigente. Além disso, mencionou que a classificação para os níveis variou de acordo com 
as notas aferidas para cada empresa, sendo os 12 (doze) primeiros no nível 1, os 11 (onze) subsequentes 
no nível 2, e os demais não se classificam. O Conselho agradeceu a apresentação e recomendou que 
sejam implementadas ações para que a DATAPREV obtenha um resultado mais satisfatório no próximo 
ciclo. b) Modernização Tecnológica de Plataformas (Taxa de Obsolescência de TI - Indicador TO-
Serviços de Missão Crítica - SMC) – Exercício 2021. O presidente da DATAPREV Gustavo Canuto 
apresentou o resultado da evolução da Taxa de Obsolescência de TI na DATAPREV, com ênfase para os 
números de dezembro/2021. Registrou que o percentual de atingimento de taxa de obsolescência no 
mês foi de 71,13%, com um percentual de redução de 0,65% em relação ao mês anterior, não atingindo 
a perspectiva de 58,33% do Indicador TO-SMC prevista para o final do exercício de 2021. Esclareceu as 
pendências relativas ao exercício de 2021, as quais contribuíram para a não concretização do percentual 
de 58,33% previsto para o fim do exercício. Assinalou o percentual de atingimento das soluções 
pendentes (DISOWEB e PARCWEB, SAT e CND) perfazendo total de 15,16%, enfatizando a situação atual 
e as ações em andamento. O Conselho agradeceu as informações. c) Aquisições prioritárias (CAPEX e 
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OPEX) previstas no Plano de Ação 2021 e as estratégias das aquisições previstas no Plano de 
Dispêndio Globais – PDG 2022. O presidente da DATAPREV, Gustavo Canuto, apresentou o resumo 
geral de contratações previstas no Plano de Ação de 2021, posição dezembro/2021, registrando as 
aquisições estratégicas previstas no PDG 2022, no quantitativo de 63 (sessenta e três) aquisições, sendo 
33 (trinta e três) de CAPEX e 30 (trinta) de OPEX. Por fim, apresentou o detalhamento de cada aquisição. 
O Conselho agradeceu a apresentação.  
06 – Informativos: a) Auxílio Brasil. O presidente da DATAPREV, Gustavo Canuto, apresentou o status 
do Auxílio Brasil, assinalando os números relacionados ao Novo Cadastro Único, com 59.326.565 
(cinquenta e nove milhões, trezentos e vinte e seis mil e quinhentos e sessenta e cinco) famílias 
cadastradas, conforme sincronismo diário em processamento com os dados da Caixa Econômica 
Federal. Informou que a 1ª versão do serviço de acesso ao cadastro (Consultas) foi disponibilizada em 
dezembro/2021 na WEB, Intranet e aplicação (APP) versão beta, e que a 2ª versão se encontra em 
evolução. Consignou que está prevista a implementação da base para o cruzamento de dados na 
segunda quinzena do mês de fevereiro/2022. Apresentou os números relativos aos Programas de 
Emancipação; Bolsa Iniciação Científica Júnior; Auxílio Esporte Escolar; Auxílio Inclusão Produtividade 
Rural; Criança Cidadã; e Auxílio Inclusão Produtividade Urbana, registrando o público elegível. Enfatizou 
que os dois últimos Programas se encontram suspensos por razão de definição de regras por parte do 
Governo. b) Reporte Comitê de Crise – COVID-19. Em relação ao status do Comitê de Crise relacionado 
à COVID-19, contextualizou o cenário da evolução da vacinação no âmbito da DATAPREV, com base na 
pesquisa realizada, pontuando o crescimento de casos confirmados e o número de reinfecções. 
Informou que no período de agosto a dezembro/2021 não foram registrados óbitos de empregados, e 
que até setembro/2021 não havia registro de internações, contudo esse cenário alterou, sendo 
reportado, pelo Comitê de Crise, o aumento da curva de novos casos confirmados em janeiro/2022. 
Atualizou os registros de vacinados, com percentual de 96% de empregados vacinados com a primeira 
e segunda dose. O Conselho agradeceu as informações. c) Diagnóstico da infraestrutura das 
instalações do prédio da DATAPREV da Álvaro Rodrigues – Rio de Janeiro. O presidente da 
DATAPREV, Gustavo Canuto, atualizou o status do cronograma, posição janeiro/2022, da contratação 
de empresa especializada para avaliação da edificação do Edifício Waldir Pires/RJ, na Modalidade 
Pregão Eletrônico. Registrou que a Secretaria de Gestão Corporativa – SGC/Advocacia Geral da União – 
AGU manifestou interesse em compartilhar ambientes no Edifício Waldir Pires, contudo ainda não houve 
tratativas junto ao representante daquele órgão. O Conselho agradeceu os registros. d) Status da 
implementação do Processo Digital. O presidente da DATAPREV, Gustavo Canuto, atualizou as ações 
relacionadas ao projeto do Sistema Único de Processo Eletrônico em Rede – SUPER.BR. Informou que 
foram realizados ajustes no Projeto, elencando-os. Em sequência destacou a evolução do cronograma 
inicial, a saber: a) Projeto Piloto em Ambiente de Produção para o Ministério das Comunicações 
(progresso 90%,  ambiente de produção disponibilizado, manutenção da previsão de término para a 2ª 
quinzena de janeiro/2022); b) Formalização da DATAPREV como Parceira Tecnológica para o Provimento 
do SUBER.BR (progresso 90%, processo em adequação dado aponte jurídicos e data de término 
reprogramada para 1ª quinzena de fevereiro/2022); c) Modelo de Negócio Flexível (progresso 80% 
realizado, reprogramada a data de término para 1ª quinzena de fevereiro/2022); d) Instalação do 
SUPER.BR para uso da DATAPREV (não iniciado – mantida a previsão de término para a 2ª quinzena de 
fevereiro/2022). Enfatizou que a instalação do SUPER.BR para uso da DATAPREV será realizada após o 
sucesso do piloto com o Ministério das Comunicações. O Conselho agradeceu a apresentação. e) Cartilha 
de Boas-Vindas – Conselhos e Comitês. A diretora Isabel Santos informou que foi disponibilizada a 
este Colegiado  Cartilha de boas-vindas, destinada aos membros de Conselhos e Comitês. Citou que a 
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Cartilha objetiva recepcionar os novos membros da alta administração e membros dos comitês de 
assessoramento, apresentando-lhes de forma objetiva a finalidade pública de constituição da 
DATAPREV, bem como um breve panorama institucional, com a quantidade de empregados, a área 
territorial de abrangência, os clientes, os resultados financeiros e, principalmente, a indispensável 
atuação desta estatal na viabilização das políticas públicas do Governo Federal. O Conselho agradeceu 
as informações. 

Sendo esses os assuntos tratados, a Presidente do Conselho encerrou a reunião, da qual eu, Paulo 
Machado, lavrei a presente Ata, que após lida e aprovada, foi assinada por mim e pelos Conselheiros 
presentes. Brasília – DF, 28 de janeiro de 2022. 
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