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Apresentação
A boa governança corporativa pressupõe o adequado monitoramento e avaliação da estratégia da empresa, com foco na efetividade e economicidade da atuação empresarial.

A DATAPREV, estatal guardiã dos dados sociais brasileiros e empresa brasileira com maior experiência na gestão das informações previdenciárias, trabalhistas, sociais e de registros civis,
executa suas atividades para cumprimento ao relevante interesse coletivo que fundamenta sua criação de forma sustentável, com responsabilidade corporativa, prestando contas de sua
atuação à sociedade e observando a transparência na divulgação de suas informações às partes interessadas.

Mais do que processar dados, a DATAPREV está presente na vida do cidadão, fornecendo o apoio direto para a concessão de vários direitos à população, como aposentadoria,
auxílio-doença, seguro-desemprego e salário-maternidade, provendo a tecnologia necessária para execução desses serviços públicos e dos programas estratégicos e sociais do governo.

Nesse passo, apresenta-se o Documento de Avaliação do Atendimento das Metas e Resultados na Execução do Plano de Negócios e da Estratégia de Longo Prazo – DAMRE
referente ao ano de 2020. O documento consolida a análise do Conselho de Administração acerca do atendimento das metas e resultados na execução do plano de negócios e da
estratégia de longo prazo da DATAPREV, obrigação prevista no artigo 23, §2º, da Lei n. 13.303/2016, a Lei das Estatais.

Cabe destacar que a DATAPREV estrutura seu processo de planejamento em três níveis: estratégico, tático e operacional. Respectivamente, tais planos são formalizados nos
seguintes instrumentos: (i) nível estratégico – Plano Estratégico Institucional (PEI); (ii) nível tático – Plano Diretor de TIC (PDTI), Plano de Negócios (PN), Plano Diretor de Integridade
Corporativa (PDIC), Programas Corporativos e Cadeia de Valor; e (iii) nível operacional – Plano de Ação. Assim, o Plano de Ação materializa as ações a serem concretizadas na consecução
da nossa missão e visão e seu acompanhamento é o principal mecanismo de monitoramento e avaliação da estratégia da estatal.

Conheça mais sobre a DATAPREV. Acesse nosso Relatório Integrado de Gestão.

https://portal3.dataprev.gov.br/sites/default/files/arquivos/relatorio_integrado_de_gestao_2020_cgpg_v65.pdf


A DATAPREV

MISSÃO
PROVER CIDADANIA DIGITAL
AO  ALCANCE DE TODOS.

VISÃO
SER REFERÊNCIA MUNDIAL EM  
SOLUÇÕES DIGITAIS DE GOVERNO.

VALORES
ÉTICA
DIGNIDADE 
INTEGRIDADE 
IMPESSOALIDADE
LEGALIDADE 
PROFISSIONALISMO 
CIDADANIA 
TRANSPARÊNCIA

Estatuto atual
Aprovado na 16º assembleia 
geral extraordinária, 
realizada em 11/02/2021.

Primeiro
estatuto
Decreto federal
nº 75.463, de 1975.

Criação
Lei federal nº 6.125, 
de 1974.

Vinculação ao 
Ministério da Economia
Decreto federal nº 9.660/2019.

União 51% INSS 49% 

A DATAPREV é uma empresa pública sob forma de sociedade por
ações de capital fechado, vinculada ao Ministério da Economia, com patrimônio
próprio e autonomia administrativa e financeira; cujo principal negócio é fornecer
ao Estado brasileiro serviços de tecnologia da informação e comunicação, para o
aprimoramento e eficiência das políticas públicas, especialmente nas áreas
sociais relacionadas a previdência, economia, trabalho e emprego e
desenvolvimento social; sendo sua principal responsabilidade a sustentação de
mais de 35 milhões de dados sociais.

É uma empresa com sólida experiência no tratamento de informações
estratégicas que, ao longo dos anos, vem implementando processos tecnológicos
alinhados às políticas públicas do governo federal que buscam ampliar o acesso
do cidadão aos direitos e benefícios socais, além de aprimorar os controles de
guarda e processamento dos dados, garantindo, assim, a segurança do dado e o
combate à fraude.

Clique no 
ícone para 
acessar

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l6125.htm
https://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1970-1979/decreto-75463-10-marco-1975-423955-publicacaooriginal-1-pe.html
https://portal3.dataprev.gov.br/acesso-informacao-institucional/estatuto-social
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2019/decreto/D9660.htm
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Gestão
Garante que o direcionamento 
seja executado da melhor 
maneira possível.

Governança
Provê direcionamento, 
monitora, supervisiona e 
avalia a atuação da gestão.

Legenda
Instâncias de governança
Instâncias de gestão
Instâncias de apoio a governança

Figura 1.3.2 – Sistema de Governança e Gestão na DATAPREV
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DATAPREV em números



Auxílio Emergencial – Números

118,8 mi
pessoas beneficiadas 

R$ 237 bi
em benefícios 

Políticas Públicas COVID-19

103,9 mi
pessoas beneficiadas 

R$ 57bi
em benefícios 

BEm
20.046.715 
Acordos Processados 

1.626.579 Não Habilitados

18.420.136
Acordos Habilitados 

10.280.732
Vínculos Preservados 

9.849.118 
Trabalhadores Beneficiados

2.497.764
Empresas Beneficiadas 

72.457
Artistas 
Inciso I 

25.433
Espaço Cultura
Inciso II 

24.509
Projetos de 
Cultura
Inciso III 

R$ 3 bilhões 
disponibilizados

176.707 ações
ajuizadas referentes
ao Auxílio Emergencial
analisadas em
parceria com a
DATAPREV,
resultando em

66,45% dos
autores (requerentes)
com direito
reconhecido, ajudando
a reduzir o trabalho e
custos do judiciário.

RESIDUAL



A DATAPREV aprimorou seu modelo de Gestão Estratégica com análise de riscos,
oportunidades e indicadores de performance, de forma a torná-lo um processo contínuo e integrado
para a auxiliar os gestores na condução da Empresa. Esse processo tem como pilares: o
planejamento, a execução e o monitoramento da estratégia, de forma a proporcionar maior
eficiência na execução de sua esteira produtiva, assim como, proporcionar à sociedade a
disponibilidade de uma melhor experiência no acesso aos serviços públicos.

O planejamento estratégico é um processo de análise, criação de alternativas e tomada
de decisão sobre o que é a organização, o que ela faz, e o porquê ela faz. Além de alocar recursos,
essas decisões servem para alinhar propósitos, programas e projetos, pessoas, estruturas e suporte
político, bem como gerar aprendizagem organizacional. Os produtos do planejamento estratégico
são: Plano Estratégico Institucional, Plano de Negócios, Plano Diretor de Tecnologia da Informação
(PDTI), Plano Diretor de Integridade Corporativa (PDIC) e o Plano de Ação.

Por sua vez, a gestão estratégica é um processo mais amplo e contínuo, que integra o
planejamento estratégico à implementação, monitoramento e avaliação da estratégia para
aprimorar o alcance da visão institucional.

Além disso, o Plano Estratégico considera diretrizes dos planos nacionais e setoriais do
governo, como por exemplo a Estratégia de Governo Digital – EGD, documento este que serviu de
base para elaboração da análise ambiental para o planejamento 2021.

ESTRATÉGIA



1. Digitalizar os 
serviços públicos para 

um Estado mais 
eficiente

2. Implementar 
produtos digitais 
para a Sociedade

3. Aprimorar a 
eficiência 

organizacional

4. Garantir a 
segurança das 
informações

5. Fortalecer a 
imagem 

institucional

7. Impulsionar o negócio 
por meio de pessoas e 

suas competências

6. Assegurar a 
sustentabilidade 

do negócio

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

Ética Dignidade Integridade Impessoalidade Legalidade Profissionalismo Cidadania TransparênciaVA
LO

RE
S

2021-2025
MISSÃO
Prover cidadania digital ao alcance de todos
VISÃO
Ser referência mundial em soluções digitais de governo

MAPA ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL

Figura 3.1.3 – Mapa Estratégico Institucional 2021-2025



INDICADORES ESTRATÉGICOS

Alcançados Não 
Alcançados

Alcançados 
Parcialmente

11 5 925 INDICADORES 
ESTRATÉGICOS 2020

A DATAPREV realiza a gestão por indicadores para promover o monitoramento contínuo das suas metas e de seus resultados, nos níveis estratégico, tático e operacional,
baseada na metodologia instituída pela FNQ – Fundação Nacional da Qualidade: Gestão do Sistema de Indicadores¹.

O acompanhamento de indicadores corporativos fortalece o processo decisório, pois o torna assertivo na medida que os indicadores apresentam a evolução e os possíveis
desvios para a realização dos resultados, possibilitando que ações corretivas sejam implementadas de forma a garantir o atingimento da estratégia.

A medição sistemática e periódica dos resultados, por meio de indicadores, permite que a organização faça intervenções precisas e fundamentadas que agregam valor à
atividade da empresa.

Para ter uma análise precisa da evolução empresarial e atingimento de seus resultados, é necessário que a gestão esteja municiada de informações que se
complementam. Um conjunto de indicadores permite, por meio de modelos de causa e efeito, e sob vários ângulos, compreender o comportamento e o desempenho de uma
organização.



OE 1 -Digitalizar os serviços públicos para um Estado mais eficiente
Indicador: Meta Medição Justificativa

TBCA - Taxa de
benefícios
concedidos de forma
automática

50% -
Dez/20

21,46%

Alcançado Parcialmente

O início de 2020 foi marcado pela adequação dos sistemas para o integral atendimento à reforma da Previdência. Em razão do imprevisto
cenário mundial da Pandemia COVID-19, a partir de abril, os esforços precisaram ser direcionados para o atendimento de demandas
emergenciais, de implementação de políticas públicas do Governo Federal para suporte à população, em consonância com o Decreto
Legislativo n. 6, de 2020.

No que se refere à concessão de benefícios, o cliente INSS demandou à DATAPREV procedimentos que permitissem a antecipação de
Benefícios de Prestação Continuada (BPC) e concessão de Benefícios por Incapacidade (BI) com atestado médico. Também foram priorizadas
as ações que visaram disponibilizar, no aplicativo Meu INSS, funcionalidades que permitissem a ampliação do atendimento digital. Desta
forma, o indicador Taxa de Benefícios de Forma Automática atingiu 21,46%, ficando aquém da meta estabelecida para 2020.

TDSL - Taxa de
desativação de
sistemas legados

60% -
Dez/20

1%

Não Alcançado

O processo de desativação é de alta complexidade negocial e tecnológica, além de possuir alta relevância estratégica à DATAPREV.
Em razão do imprevisto cenário mundial da Pandemia COVID-19, a partir de abril, os esforços precisaram ser direcionados para o atendimento
de demandas emergenciais, de implementação de políticas públicas do Governo Federal para suporte à população, em consonância como
Decreto Legislativo n. 6, de 2020. No que se refere aos sistemas da Previdência, hospedados no mainframe, o cliente INSS demandou à
DATAPREV procedimentos que permitissem a Antecipação do Abono Anual (13º Salário), Aumento para 84 Parcelas no Empréstimo
Consignado, Suspensão Temporária da Prova de Vida e da "Malha Fina" do BPC.

Além das ações emergenciais, parte dos sistemas de atualização de benefícios foram modernizados e implantados, porém ainda carecem de
autorização do cliente para efetivar a desativação das versões legadas.

Em referência ao indicador, o percentual de desativação dos sistemas legados ficou restrito ao processo de averbação do Empréstimo
Consignado (Batch), atingindo assim 1%. Este percentual, embora pequeno, considerando a complexidade do processo de desativação, tem
um significado expressivo, visto que propiciou o aumento do volume de processamento, de 85 mil para 300 mil registros por hora e também
contribuiu para a redução de capacidade computacional do mainframe.



OE 1 -Digitalizar os serviços públicos para um Estado mais eficiente
Indicador: Meta Medição Justificativa

TARP - Taxa de
aumento de receita
originada em novos
produtos

100% -
Dez/19

95%

Alcançado Parcialmente

Para fazer a aferição do indicador foram considerados como novos produtos aqueles aprovados (peer review ou modelo o e-Doc) até 12
meses anteriores à data da venda (Proposta Comercial Aceita por Cliente). O Faturamento com Vendas Brutas de 2019 é de R$
1.636.405.030,37. Os novos produtos devem gerar contratos de no mínimo R$ 81.820.251,52 para atingir a meta do ano de 5%.

Sabendo que a meta é 5% de receita originado de novos produtos e a aferição do indicador atingiu 4,94%, constata-se que faltaram 0,06%
para o atingimento da meta, representando um montante equivalente a R$1.006.886,76.

A fim de mitigar o risco de não atingimento da meta do Programa, foram adotadas diversas ações de controle, das quais destacam-se: :
esforço da equipe comercial junto aos clientes, apesar da pandemia; modelagem de soluções de produtos alinhadas às estratégias comerciais,
a exemplo das soluções emergenciais decorrentes da Pandemia Covid-19; desenho, otimização e publicação de processos Modelagem de
Negócio e Soluções, visando acelerar a entrega de soluções; e ações de monitoramento do Portfólio de Soluções e de Fomento à Inovação.
Não obstante os esforços organizacionais implementados, o risco se materializou, impactando o atingimento da meta, e consequentemente
dos resultados estratégicos. Todavia, há que se ressaltar que em razão das restrições impostas pela declaração da pandemia mundial, as ações
comerciais foram diretamente prejudicadas.

Texto anterior: Diversas ações foram adotadas visando mitigar o risco de não atingimento da meta do programa. Contudo, elas não foram suficientes. Destacam-se as principais ações:



Indicador: Meta Medição Justificativa

TPVPI - Taxa de participação de
vendas impulsionadas por produtos
de inovação

3% 
Dez/20

0,061%

Não alcançado
Não houve avanço para este indicador, em relação à última medição realizada, no primeiro semestre.
Considerando uma previsão de meta de venda em 2020 de 237 milhões, os produtos de inovação deveriam gerar contratos de
no mínimo R$ 7.110.000,00. O valor dos produtos de inovação na participação de vendas alcançou R$ 1.454.645,36, o que
equivale a 0,61% na participação das vendas. Ainda relativo ao cenário apresentado, pontua-se ainda que os projetos de
inovação demandam equipes técnicas para desenvolvimento/produtização das Soluções e que, frente às diversas entregas
estratégicas ou emergenciais (não planejadas), potencializadas pelo imprevisível e intempestivo cenário de pandemia, foi
constatada a falta de capacidade dos times técnicos (devido à deficiência de pessoal). A partir desse contexto, reforça-se que
o déficit na relação capacidade de entrega x demandas, é o principal fator para a percepção de distanciamento entre
“Inovação x Efetivo Valor ao negócio”, identificada e também já relatada pelos Clientes, conforme resultados da Pesquisa de
Satisfação 2020.

TSB - Taxa de serviços bilhetados
100% -
Dez/20

100% Meta Alcançada!

QMLI - Quantidade de modelos de 
Machine Learning implantados em 
produção 3 3 Meta Alcançada!

NSAPP - Nível de satisfação dos 
aplicativos das lojas mobile

>=20% -8,09%

Não alcançado
Em 2020 a DATAPREV disponibilizou uma maior quantidade de serviços nos APPs, com destaque para o Meu INSS e a CTPS
Digital (acesso ao Seguro Desemprego e consulta ao BEm). A atuação da empresa para a ampliação de oferta de serviços digitais
ao cidadão ensejou o incremento do uso dos aplicativos que permitem acesso aos serviços do INSS, Trabalho e Emprego,
tais como Meu INSS, CTPS Digital, SINE-FACIL e SINE-FACIL EMPREGADOR. Acrescenta-se que a Pandemia da COVID-19 fez
com que a população passasse a consumir mais serviços digitais. Desta forma, em 2020, a quantidade de usuários dos
aplicativos mantidos pela DATAPREV teve um incremento de mais de 300%, passando de 4.864.272 para 17.141.108.
Considerando que a nota máxima é 5, em comparação com 2019 (3,71), a nota alcançada em 2020 (3,41), mesmo com um
decréscimo de 8,09%, é muito mais representativa acerca da satisfação dos usuários com os aplicativos disponibilizados pela
DATAPREV para uso do cidadão.

OE 2 – Implementar produtos digitais para a sociedade



Indicador: Meta Medição Justificativa

TRGO - Taxa de redução 
de gastos operacionais

10% de redução em 
relação aos gastos 
2019 (Full Year 2020)  -
DEZ/20

22,8% Meta Alcançada!

TRVJUD - Taxa de 
Redução do Valor de 
Passivo Judicial

Redução do passivo 
judicial em 20% do valor 
total da carteira  -
DEZ/20

9,29%

Alcançado Parcialmente
A satisfação da meta foi afetada em razão das consequências da pandemia. Embora o Plano de Conciliação tenha sido
aprovado tempestivamente, a execução das iniciativas conciliatórias foi comprometida, pois o ambiente definido para as
negociações permaneceu com as atividades suspensas durante significativo período de 2020. Outro fator que exerceu
significativa influência foi a instauração da contingência na Consultoria Jurídica para suportar o volume de 9000 (nove mil)
processos judiciais provenientes do Auxílio Emergencial em 2020, comprometendo a disponibilidade da atividade
operacional. Com o retorno gradativo das atividades do Judiciário e a disponibilidade de ferramentas acessíveis para
realização de audiências, assim como a redução gradativa do volume anômalo de processos, tornar-se-á factível
reestruturar o projeto de redução do passivo judicial em 2021.

TMD_ANS - Taxa média 
de disponibilidade dos 
Acordos de Níveis de 
Serviço contratados

Média geral ≥ 98% de 
disponibilidade em 
conformidade com 
ANS_12_2020 -
DEZ/20

99,74% Meta Alcançada!

TOPT - Taxa de 
tratamento da 
obsolescência do 
Parque Tecnológico

70 % das 
obsolescências 
Tecnológicas tratadas  
- DEZ/20

77,00% Meta Alcançada!

3. Aprimorar a eficiência organizacional



OE 4. Garantir a segurança das informações 

Indicador: Meta Medição Justificativa

TRPT - Taxa de Riscos Altos à 
Privacidade tratados

100%  Riscos Altos à Privacidade 
tratados até agosto/2020

10%

Não Alcançado

Devido à baixa performance apresentada pelo Programa durante o primeiro trimestre do ano de
2020, ele teve sua estratégia readequada, no intuito de dar celeridade ao cumprimento dos
seus objetivos. Nessa mudança de estratégia, os planos de tratamento de riscos ficaram prontos
somente em 30 de junho de 2020. Assim, os trabalhos continuaram sendo executados e, em 14
de dezembro de 2020, todas as áreas cumpriram os Planos de Tratamento de Riscos e o
indicador atingiu sua meta de 100% de riscos altos à privacidade tratados.

TCL - Taxa de Conformidade à LGPD 100% até agosto/2020

medições 
realizadas 
a partir de 
setembro

Não Alcançado

Devido à baixa performance apresentada pelo Programa durante o primeiro trimestre do ano,
em decorrência do atraso no início das ações, ele teve sua estratégia readequada, no intuito de
dar celeridade ao cumprimento dos objetivos do programa. Nesta mudança de estratégia, não
havia como se medir processos não implantados. Desta forma, decidiu-se por concluir a
implantação das ações, para então se realizar a medição, o que ocorreu a partir de setembro,
atingindo assim 98% de conformidade em dezembro de 2020.



OE 5 -Fortalecer a imagem institucional

Indicador: Meta Medição Justificativa

TCSL - Taxa de crescimento 
de seguidores no Linkedin

Aumentar 400% a quantidade de seguidores 
do LinkedIn (Outubro 2019 = 5.466) - DEZ/20 61,9099%

Não Alcançado
Com a atuação da DATAPREV nas políticas públicas visando mitigar os efeitos da pandemia da
COVID-19, houve um aumento expressivo das interações nas redes sociais da DATAPREV
voltadas para o público em geral. No entanto, esse grande impacto não foi observado no
LinkedIn, uma vez que se trata de uma rede social voltada especificamente para o meio
empresarial, o que fez com que suas interações sejam limitadas a uma pequena parcela do
público com objetivos específicos. Apesar da meta não ter sido atingida, o alcance de 61,9% de
aumento em relação a 2019 é expressivo para esta rede, dado seu seguimento.

TCSF - Taxa de crescimento 
de seguidores no Facebook

Dobrar a quantidade de seguidores do 
Facebook (Outubro 2019 = 8.827) - DEZ/20

873,7700%
Meta Alcançada!

TCSI - Taxa de crescimento 
de seguidores no Instagram

Dobrar a quantidade de seguidores do 
Instagram (Outubro 2019 = 176)  - DEZ/20

34.850,00%
Meta Alcançada!

TCST - Taxa de crescimento 
de seguidores noTwitter

Dobrar a quantidade de seguidores do Twitter 
(Outubro 2019 = 18.149)  - DEZ/20

234,68%

Meta Alcançada!



OE 6 -Assegurar a sustentabilidade do negócio
Indicador: Meta Medição Justificativa

TCVC-CA - Taxa de 
crescimento de valores 
contratados junto a 
clientes atuais

CVC-CA ≥ 5% -
DEZ/20

1,3342%

Não Alcançado

Em 2020 a receita operacional bruta acumulada até dezembro/2020 foi de R$ 1.658.238.481,79, conforme dados apurados pelo DEFI.
Em comparação com o valor do faturamento em 2019, R$ 1.636.405.030,37, houve um aumento de R$ 21.833.451,42. Este valor
corresponde ao alcance de 1,3342% do indicador TCVC-CA. O alcance da meta estabelecida para o indicador foi impactado em
decorrência do cenário imposto pela pandemia e seus reflexos nas oportunidades em prospecção nos clientes atuais.
A constante redução orçamentária nos últimos anos pode ser evidenciada a partir dos Dados do Portal da Transparência do Governo
Federal, em que identifica-se que o orçamento em TI em 2020 reduziu 14,42% em relação a 2019, caindo de R$ 3,9bi para R$3,3 bi. Na
visão do Painel do Orçamento Federal, é possível verificar que a previsão orçamentária para TI para 2021 também projeta nova queda
orçamentária, sendo uma das menores desde 2016.

TCVCV-NC - Taxa de 
Crescimento de valores 
contratados de vendas de 
novos clientes públicos 
ou privados

CVCV-NC ≥ 13% -
DEZ/20

0,5670%

Não Alcançado

Durante o ano de 2020 foram celebrados 11 contratos referentes aos produtos bCPF, GovCloud, bCNPJ, Batimento de Bases, IdeiaX,
além de serviços exclusivos. Tais contratos resultaram num alcance de pouco mais de R$ 9,2 milhões. O alcance da meta para o
indicador foi impactado pelos desdobramentos frente a pandemia de SARS-CoV2. Com a limitação imposta pela realização de eventos
presenciais, houve impacto na captação de novos leads e prospecção de novos clientes, além do desaquecimento das ações comerciais
que estavam em andamento pelas restrições de teletrabalho, orçamento e contingenciamento nos órgãos prospectados. Conforme
solicitação da COPL em 29/01/21, o indicador foi atualizado com os dois contratos celebrados ainda em 2020, cuja documentação de
oficialização do contrato foi enviada pelo cliente após o fechamento do prazo estabelecido (05/01/21). O valor informado
anteriormente para o indicador era de 0,005618.

TECD - Taxa de evolução 
de custos e despesas

Acréscimo de 
até 40% em 
relação ao 
aumento da 
receita bruta 
entre 2020 e 
2019 - DEZ/20

-426,00% Meta Alcançada!



OE 6 -Assegurar a sustentabilidade do negócio
Indicador: Meta Medição Justificativa

DFC - Desconcentração 
de faturamento entre 
clientes

Acréscimo de 8 novos 
clientes na base de 
contratos de prazo >= 
12meses - DEZ/20

8 Meta Alcançada!

TERB - Taxa de 
evolução da receita 
bruta

Aumentar em 5,2% a 
receita bruta em 
relação a 2019-RB 
Dez/19 
R$1.636.405.030,37  -
DEZ/20

1,30%

Não Alcançado

A Receita Bruta acumulada de Dez/2020 foi de R$ 1.658,19 milhões e comparada ao mesmo período do ano anterior obteve
acréscimo de 1,3%. O contrato com o INSS manteve redução de 12,57% no comparativo. A RFB também apresentou queda de
12,78%. Nesse contexto, pontua-se que INSS e RFB representam juntos aproximadamente 43% do da receita bruta total da Empresa,
em 2020.
As instituições financeiras lideram o ritmo de crescimento com 12,54% em relação ao mesmo período do ano anterior e os contratos
com o Ministério da Cidadania e CNJ também elevaram a conta.
SRF houve redução no valor mensal do serviço de Produção nos Termos Aditivos.
Apesar da redução da meta de 10% para 5,2% aprovada em reunião da DIREX a mesma não foi alcançada.

TP-BIA - Taxa de 
processos críticos com 
BIA realizado

100% de processos 
críticos com BIA 
realizado até dezembro 
de 2020 - DEZ/20

65,6%

Alcançado Parcialmente

O indicador TP-BIA mede o percentual de processos críticos que passaram por análises de impacto ao negócio (BIA), a partir de
resposta dos donos dos processos ao formulário de BIA. O percentual atingido (65,6%) se deu pela relação dos retornos
qualitativamente válidos obtidos junto a estas áreas. Observou-se que houve dificuldades relacionadas ao pouco conhecimento
sobre o assuntos e, ainda, pela execução concomitante de outras atividades prioritárias aquelas dispostas no Programa de
Continuidade.



OE 7 - Impulsionar o negócio por meio de pessoas e suas competências

Indicador: Meta Medição Justificativa

TRPAO - Taxa de 
respostas positivas 
sobre o ambiente 
organizacional

Aumentar em 10 p.p. 
a percepção positiva 
sobre o ambiente 
organizacional em 
2020 - DEZ/20

9,83%

Alcançado Parcialmente

Houve um aumento de 9,83% nas respostas positivas, na comparação entre os anos de 2020 e 2019. Esse incremento foi influenciado,
principalmente, pelas notas atribuídas à relação entre os empregados com sua equipe, seus gestores e o sentimento de orgulho de 
trabalhar na DATAPREV (itens de melhor avaliação). Infere-se que o aumento das notas dos itens citados é, em parte, reflexo da decisão 
tomada pela empresa quanto a adoção do Teletrabalho Provisório durante a pandemia de Covid-19 e também ao fato da DATAPREV ter 
protagonizado, por meio da criação de soluções tecnológicas, a disponibilização do auxílio emergencial para os cidadãos, tendo um papel 
significativo nas ações sociais de minimização dos efeitos da pandemia na população.

TMCap - Tempo 
Médio de 
Capacitação

Tempo médio de 
capacitação de 15 
horas por empregado 
- DEZ/20

32h Meta Alcançada!



Ao falar de geração de valor, o Instituto Brasileiro de Governança Corporativa
pontua que capacidade de reunir, organizar e mensurar informações gerenciais de forma
integrada ao planejamento estratégico define a velocidade com que as organizações
crescem, inovam, investem em tecnologias, produtos e serviços competitivos e superam
obstáculos para se manter sustentáveis economicamente.

Nesse contexto, apresentamos o Plano de Ação da DATAPREV, destacando ser
este o instrumento de gestão que detalha o planejamento operacional e promove a
tangibilidade da estratégia organizacional. Sendo assim, é através do alinhamento do
plano operacional com os documentos táticos direcionadores da companhia - Plano
Diretor de Tecnologia da Informação (PDTI) e Plano de Negócios (PN) – que se
materializam as ações a serem concretizadas na consecução da nossa missão e visão.

O processo de construção do Plano de Ação para 2021, como quase tudo o que
ocorreu em 2020, foi singular e contou com a participação de gestores de todas as
diretorias. A perenidade da declaração de pandemia da COVID-19 trouxe à equipe de
planejamento a oportunidade de, assim como toda a empresa, exercitar sua resiliência e
promover, de forma inédita, a realização da revisão do planejamento estratégico (metas
de longo prazo) e a construção do plano de ação de forma totalmente remota (salas
virtuais).

Com ações planejadas e bem estruturadas, diversas frentes de trabalho foram
implementadas para atendimento a população brasileira durante a pandemia da Covid-
19. Além do processamento dos dados dos principais programas de assistência, renda e
emprego do Governo Federal – Auxílio Emergencial, BEm e Aldir Blanc –, a empresa
atuou ainda na transformação digital dos serviços do Instituto Nacional do Seguro Social

(INSS), no combate à fraude em benefícios previdenciários e, ainda, em soluções de
gestão para o Poder Judiciário.

Os esforços extas que foram empregados para o atendimento as
demandas emergenciais, não impactaram o processo produtivo da Empresa,
proporcionando um nível de execução histórica de 89,5% de execução. Esse é o segunda
ano consecutivo que a Empresa tem seu planejamento executado acima dos 85% de
execução, em 2019 86% e em 2020 89,5%, o que reforça mais ainda o empenho da
Empresa em entregas que possam mudar a vida do cidadão.

Esses números representam ações concretas para a sociedade, traduzidas em
benefícios que a execução dos programas trazem, hora de forma direta, como a
digitalização dos serviços públicos, hora de forma indireta, com a atualização tecnológica
da Empresa, que retorna como valor social mediato para a oferta de novos serviços
digitais seguros e eficientes.

Assim, a Empresa reforça seu compromisso com a sociedade com o contínuo
aprimoramento do modelo de gestão estratégica, gestão esta pautada pelos pilares do
planejamento orientado a entregas e resultados, pela execução guiada por indicadores e
pelo monitoramento como elemento preventivo, detectivo e corretivo da persecução dos
objetivos estratégicos da DATAPREV e serviços de qualidade para toda sociedade.

Plano de ação  

RESULTADOS E DESEMPENHO DO PLANO DE AÇÃO
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Notas:

(1) Em 2019, devido a mudança dos Dirigentes da empresa, o 2º semestre do Plano de Ação foi revisado e adequado as novas diretrizes, obtendo assim competências semestrais;

(2) Em março de 2020 não houve medição em razão da pandemia e da transição para o teletrabalho.

1

PLANO DE AÇÃO EM NÚMEROS



Os resultados são os elementos primários, podendo ser considerados como projetos ou grandes entregas, que se desdobram em ações e entregas menores, bem como podem
pertencer a diretorias distintas, uma vez que os programas endereçam temas transversais à organização.
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Resultados e desempenho da gestão



1

5

6

100%

>=75 e <100%

>=50% e <75%

>=25% e < 50%

< 25%

PROGRAMA 01.1
Transformação digital e Modernização do INSS

• Automação da concessão de benefícios com resposta imediata ao cidadão e redução do 
represamento de processos;
• Maior facilidade para o cidadão no acesso aos serviços do INSS;
• Prevenção e redução de concessão e pagamento de benefícios com indício de 
irregularidade;
• Fortalecimento da imagem da DATAPREV como empresa estratégica de serviços públicos 
digitais de governo;
• Redução de obsolescência tecnológica da plataforma legada;
• Diminuição da dependência de especialistas na área de plataforma alta ou plataforma 
legada;
• Ampliação na capacidade de atendimento às demandas e resolução dos incidentes;
• Melhoria da satisfação do INSS com a prestação de serviços de tecnologia.

• Promover a Transformação Digital do INSS com 
foco na excelência do atendimento ao cidadão, 
incluindo a concessão automática de benefícios, 
novos e melhores serviços digitais e combate a 
fraudes e irregularidades;

• Modernizar os Sistemas de Benefício – PRISMA, 
SABI e SUB – por meio da revisão dos processos
atuais e reescrita das soluções, baseado em adoção 
de tecnologia padrão e de pleno conhecimento 
pelas equipes técnicas, culminando na desativação 
do mainframe Unisys.

◼ Implantar soluções digitais de atendimento do INSS (87,7%)
◼ Implantar soluções de cadastro social do INSS (100%)
◼ Implantar soluções de benefícios do INSS (80,3%)
◼ Implantar reforma da previdência nas soluções de Pagamento de Benefícios (71%)
◼ Implantar reforma da previdência nas soluções de Concessão/Revisão de Benefícios (74,1%)
◼ Implantar reforma da previdência nas soluções do CNIS (75,8%)
◼ Operacionalizar e estabilizar o sincronismo e migração dos dados entre plataformas

(67,3%)
◼ Expandir Nova Folha de Pagamento para execução completa na plataforma baixa (61,2%)
◼ Implantar soluções modernizadas para PAB – Pagamento Alternativo de Benefício (54,7%)
◼ Implantar soluções modernizadas de Sistemas Online de Benefícios (88,8%)
◼ Implantar soluções de decisão automática de Benefícios (88%)
◼ Implantar soluções modernizadas que apoiam o processo de gestão dos Benefícios 

Previdenciários e Assistenciais (53,3%)

77,1%
EXECUÇÃO

Atualizar ícone isometrico Atualizar nome do Programa

Faixa



PROGRAMA 01.2
Portfólio de Produtos

• Ampliação do portfólio de produtos e serviços para oferta junto ao mercado;

• Ampliação de mercados estratégicos em consonância com o Plano de Negócios;

• Melhoria da imagem da DATAPREV com as entregas estratégicas para clientes;

• Ampliação do portfólio de produtos corporativos e para o mercado financeiro.

• Promover a melhoria dos produtos e serviços de 
clientes em consonância com as necessidades 
estratégicas de melhoria identificadas;
• Planejar e desenvolver soluções para alavancagem 
de negócios junto a novos mercados em consonância 
com o Plano de Negócios 2019 – 2023;
• Estabelecer parcerias e contratos com fornecedores 
de tecnologia baseados em pagamento sob consumo 
para oferta de serviços.

94,7%
EXECUÇÃO

5

3

1

00

100%

>=75 e <100%

>=50% e <75%

>=25% e < 50%

< 25%

◼ Implantar Soluções Estratégicas para clientes (94,9%)
◼ Implantar metodologia criação de novos produtos. (100%)
◼ Implantar novos produtos para o mercado financeiro (100%)
◼ Implantar produtos exclusivos para clientes estratégicos (100%)
◼ Estruturar projeto da Plataforma Unificada de Atendimento de Governo (100%)
◼ Implantar novos produtos corporativos (92,3%)
◼ Implantar Novos Produtos para o cidadão (100%)
◼ Estabelecer parcerias estratégicas de plataformas tecnológicas (64,3%)
◼ Implantar Plataforma de combate à fraude (97,9%)

Faixa

Atualizar ícone isometrico Atualizar nome do Programa

Percentual



PROGRAMA 01.3
Plataforma Social – CNIS

• Aprimoramento das informações necessárias à concessão, à manutenção, à 
revisão e às verificações periódicas de benefícios previdenciários.

• Promoção à prevenção, à detecção e à investigação de fraudes.

• Estímulo à governança e à utilização de dados estatísticos do CNIS como 
subsídio à formulação e à avaliação de políticas sociais.

• Aprimorar e enriquecer os Dados do Cadastro 
Nacional de Informações Sociais – CNIS, 
conforme Decreto 10.047/19.
• Implantar o programa Observatório de 
Previdência e Informações do CNIS.
• Consolidar a posição do CNIS como um dos 
principais instrumentos para implementação de 
políticas públicas do Estado Brasileiro.

94,5%
EXECUÇÃO

3

2

100%

>=75 e <100%

>=50% e <75%

>=25% e < 50%

< 25%

◼ Estruturar a equipe multidisciplinar que atuará na formação do Super CNIS (100%)
◼ Implantar a Plataforma Unificada para recepção das bases de dados (96,1%)
◼ Implantar nova arquitetura tecnológica para o Super CNIS (100%)
◼ Disponibilizar as informações contidas no Super CNIS (APIs / Serviços) (75%)
◼ Maximizar performance de consultas ao CNIS (CNIS-GFIP) com a elaboração de arquitetura otimizada 

(100%)

Faixa

Atualizar ícone isometrico Atualizar nome do Programa

Percentual



PROGRAMA 02.1 
INOVA - Fomento a Negócios Inovadores

• Promoção da cultura de inovação na DATAPREV e clientes;

• Ampliação do portfólio de produtos;

• Consolidação da imagem da DATAPREV como uma empresa inovadora no segmento de 
soluções tecnológicas para promoção da cidadania digital;

• Implementação de novos produtos em parcerias com mercados inovadores (Xtechs).

• Modelar soluções inovadoras para resolução de 
problemas complexos de forma ágil com foco na
geração de novos negócios a partir de novas soluções 
(produtos e serviços);
• Fomentar a cultura da inovação na empresa com 
foco na melhoria do ambiente de trabalho 
institucional a partir da inserção de práticas.

100%
EXECUÇÃO

4100%

>=75 e <100%

>=50% e <75%

>=25% e < 50%

< 25%

◼ Industrializar novos produtos oriundos do processo de Inovação aprovados (100%)
◼ Realizar ações de fomento à inovação para o público-alvo interno (100%)
◼ Realizar ações de fomento à inovação em clientes estratégicos (100%)
◼ Estudar novas tecnologias e metodologias voltadas à inovação (100%)

Faixa

Atualizar ícone isometrico Atualizar nome do Programa

Percentual
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0

2

100%

>=75 e <100%

>=50% e <75%

>=25% e < 50%

< 25%

◼ Evoluir a governança SOA (90,8%)
◼ Revisar arquitetura do Gatewayde API (85,2%)
◼ Estabelecer padrões tecnológicos para desenvolvimento e gestão de microsserviços (98,6%)
◼ Definir gerenciamento do ciclo de vida das APIs (96%)
◼ Implementar capacidades das APIs (94%)
◼ Revisar as integrações entre aplicações (63%)
◼ Implantar mecanismo de automação para contratação de APIs (Marketplace) (52,2%)

PROGRAMA 02.2 
Plataforma de API

87,1%
EXECUÇÃO

• Melhoria na Governança dos serviços;

• Redução no tempo de desenvolvimento de sistemas;

• Redução na complexidade de manutenção dos sistemas; 

• Fortalecimento da reutilização de componentes; 

Evolução do modelo de negócio com faturamento baseado no consumo de serviço.

• Potencializar as ações de governo por meio da 
integração, compartilhamento e interoperabilidade de
dados promovendo o aumento da receita através da 
comercialização das APIs;
• Proporcionar soluções que favoreçam o uso da 
arquitetura em microsserviços;
• Disponibilizar serviços de forma padronizada e 
gerenciada primando pela capacidade de
interoperabilidade e reuso.

Faixa

Atualizar ícone isometrico Atualizar nome do Programa

Percentual



PROGRAMA 02.3
Inteligência Artificial

• Assertividade nas análises estratégicas preditivas e prescritivas das 
bases integradas de governo;
• Consolidação da qualidade na integração das informações do cidadão, 
preservando a privacidade em conformidade com os instrumentos 
normativos;
• Redução de tempos de espera nos serviços públicos;
• Otimização das etapas de análises dos processos e solicitações de 
informações sob custódia da administração pública;
• Ampliação do portifólio de produtos inovadores com uso do 
processamento da linguagem natural;
• Otimização de processos operacionais que envolvem captura de 
textos e análise textual;
• Maximização dos resultados e acurácia no diagnóstico de indícios de 
irregularidades na concessão de benefícios;
• Aumento da produtividade no fluxo de desenvolvimento e 
gerenciamento de soluções cognitivas e de inteligência artificial.

• Prover plataforma integrada de inteligência artificial para o Governo 
(IAGov), promovendo a eficiência na análise em tempo real de grandes 
bases de dados e a automação dos processos inerentes à otimização de 
políticas públicas;
• Estabelecer a ciência de dados como técnica aplicada na elaboração de 
sistemas preditivos na detecção assertiva de indícios de irregularidades;
• Aprimorar o atendimento com o uso de assistentes virtuais cognitivos, 
reduzindo a distância entre os
serviços do governo e o cidadão;
• Ampliar a oferta de soluções cognitivas com a consolidação das técnicas 
otimizadas de Machine
Learning inclusão das tecnologias de Processamento de Linguagem Natural 
e Deep Learning, aprimorando a predição na detecção de indícios de 
irregularidades e otimização de processos operacionais.

5
100%

>=75 e <100%

>=50% e <75%

>=25% e < 50%

< 25%

◼ Estruturar Plataforma de Inteligência Artificial do Governo - IAGov (100%)
◼ Definir a governança e operacionalização do ciclo de vida dos dados e soluções de inteligência artificial 

(100%)
◼ Ampliar soluções de Diagnóstico de Indícios de Irregularidade com tecnologia de processamento de 

linguagem natural (100%)
◼ Implementar soluções IA utilizando tecnologia de processamento Machine Learning e Deep Learning 

para otimização de processos (100%)
◼ Definir processo de desenvolvimento seguro para soluções IA (100%)

100%
EXECUÇÃO

Faixa

Atualizar ícone isometrico Atualizar nome do Programa

Percentual



PROGRAMA 02.4 
Plataforma BigData

• Permitir, através de dados, desenvolver um 
diferencial competitivo.

• Criação de valor na instituição através de dados.

• Agilidade no atendimento às demandas de negócio do cliente.

• Ampliação do portfólio de serviços.

• Melhoria na qualidade dos serviços prestados.

86,5%
EXECUÇÃO

1

5
100%

>=75 e <100%

>=50% e <75%

>=25% e < 50%

< 25%

◼ Aprimorar a governança e integração de dados (90,7%)
◼ Expandir a cultura de Ciência de Dados na Empresa (70%)
◼ Enriquecer a plataforma de BigData com bases de dados dos clientes (100%)
◼ Ampliar visão integrada de dados (54,7%)
◼ Evoluir MDM com a inclusão das novas bases de dados (85,1%)
◼ Migrar os produtos legados na plataforma Dardo para o webfocus (81,6%)
◼ Evoluir DataLake para contemplar dados em movimento (82,3%)

Faixa

Atualizar ícone isometrico Atualizar nome do Programa

Percentual



PROGRAMA 02.5
Experiência do Cliente

• Aumento da satisfação do cidadão nos serviços digitais desenvolvidos 
pela DATAPREV;
• Ampliação do acesso do cidadão aos serviços digitais do governo;
• Aumento da conformidade dos serviços digitais aos padrões de 
usabilidade e acessibilidade;
• Ampliação da taxa de sucesso nos serviços digitais.
• Redução do tempo médio e os custos operacionais do atendimento.
• Percepção da experiência do usuário utilizando métricas que 
possibilitem a melhoria dos serviços;
• Possibilidade de atendimento disponibilizado de forma 24x7;
• Rastreabilidade do ciclo de vida das demandas de cliente;
• Acurácia em custo;
• Acurácia em prazo;
• Maior satisfação do cliente com o melhor acompanhamento das 
demandas;
• Alinhamento entre estratégia e execução.

64,3%
EXECUÇÃO

3

2

3

1

1

100%

>=75 e <100%

>=50% e <75%

>=25% e < 50%

< 25%

◼ Definir estratégia de monitoramento da experiência do usuário (52%)
◼ Unificar padrões de interface e usabilidade do Governo Federal (design system (69,8%)
◼ Expandir conhecimento da experiência do usuário através do uso do framework de UX (85,2%)
◼ Estabelecer metodologia de gestão de atendimento (49,7%)
◼ Revisar estratégia para o atendimento com visão Omnichannel (14,2%)
◼ Implantar a Base de Conhecimento funcional para os produtos e serviços (82,9%)
◼ Definir o ciclo de vida da demanda do cliente (100%)
◼ Implantar os painéis do ciclo da demanda (100%)
◼ Aprimorar a performance na execução das demandas (100%)
◼ Implantar nova ferramenta de PPM (Clarity) (54,1%)

• Promover a melhoria na qualidade dos produtos com foco na 
experiência do cidadão e cliente;
• Estabelecer um modelo compreensivo e padronizado de interfaces a 
partir da implementação de linguagem visual simples e consistente;
• Aprimorar as soluções, priorizando a perspectiva do cidadão enquanto 
elemento fundamental do negócio;
• Consumir os elementos de reação na avaliação dos produtos como 
métrica principal para desenvolvimento da melhoria contínua.
• Estruturar o atendimento para oferecer a melhor experiência no 
relacionamento com o usuário,
buscando iniciativas de automação com a visão Omnichannel.
• Aprimorar os processos do ciclo da demanda do cliente, de forma 
contínua, com o propósito de
detectar, prevenir e corrigir desvios que sejam prejudiciais, gerando uma 
visão de eficiência.

Faixa

Atualizar ícone isometrico Atualizar nome do Programa

Percentual



PROGRAMA 03.1
Eficiência Operacional

• Redução de gastos

• Otimização de tempo

• Mitigação de risco operacional

• Racionalização dos recursos

• Automatização de processos de aquisição

95,4%
EXECUÇÃO

11

1

1

100%

>=75 e <100%

>=50% e <75%

>=25% e < 50%

< 25%

◼ Aumentar o grau de Eficiência Energética (100%)
◼ Aprimorar a Gestão Imobiliária (100%)
◼ Revisar e Aprimorar a Gestão de Serviços Corporativos (100%)
◼ Otimizar Recursos de Segurança Patrimonial (100%)
◼ Aumentar a eficiência do Processo de Aquisição; (Pesquisa de mercado; Capacitação de (100%)
◼ Digitalizar processo de compras (100%)
◼ Revisar Modelo de Gestão Contratual (Processo, responsabilidades e controles) (100%)
◼ Revisar Principais Contratos de Suporte de Hardware (Avaliação para conversão em CAPEX) (100%)
◼ Expandir Mecanismo de Racionalização de Licenciamento e Subscrição (76,9%)
◼ Estruturar modelo de tratamento jurídico ágil para as contratações prioritárias (100%)
◼ Definir e disponibilizar indicadores que possibilitem o monitoramento da performance DDS (100%)
◼ Modernizar a gestão documental com assinatura digital (73,3%)
◼ Executar ações para encerramento das 20 unidades desativadas pelo PAQ (100%)

• Aumentar a eficiência operacional através de 
racionamento de recursos, entregas ágeis e 
automatização de processos.

Faixa

Atualizar ícone isometrico Atualizar nome do Programa

Percentual



5

4

100%

>=75 e <100%

>=50% e <75%

>=25% e < 50%

< 25%

◼ Implantar o modelo de disponibilidade com foco na experiência do usuário (77%)
◼ Aprimorar o Processo de Gerenciamento de Capacidade (Automação e Proatividade) (100%)
◼ Implantar nova Solução de ITSM (86,9%)
◼ Certificar a DATAPREV como uma empresa ISO/IEC 20.000 (87,1%)
◼ Aprimorar o catálogo de serviço de clientes (100%)
◼ Implantar nova solução de Comunicação Unificada (34,1%)
◼ Modernizar Parque de estações de trabalho (89,5%)
◼ Automatizar o tratamento de eventos de infraestrutura (100%)
◼ Revisar processos de suporte, operação e infraestrutura para transformação do DataCenter unificado 

(100%)

PROGRAMA 03.2 
Gestão de Serviços de TI

• Aprimorar a Gestão de Serviços de TI, com uma visão 
atualizada das melhores práticas alinhada as
estratégias de Negócio;
• Expandir a automação dos processos de gestão da 
rede corporativa;
• Atualizar os serviços de comunicação unificada com 
universalização dos serviços colaborativos;
• Implantar o processo de governança das estações de 
trabalho;
• Realizar a renovação periódica do parque de estações 
de trabalho.

• Melhoria na percepção da experiência do cliente;
• Melhoria na avaliação do impacto dos incidentes;
• Melhoria na gestão de desempenho dos serviços ofertados ao cliente;
• Melhoria nos critérios de Nível de Serviço para os clientes;
• Rede corporativa mais segura;
• Aumento do trabalho colaborativo e, consequentemente, da produtividade, com 
segurança no uso de soluções corporativas;
• Gestão e controle do parque de estações de trabalho melhorada;
• Aprimoramento dos serviços de TI interna oferecidos aos usuários, com redução do 
tempo de atendimento.

86,4%
EXECUÇÃO

Faixa

Atualizar ícone isometrico Atualizar nome do Programa

Percentual



PROGRAMA 03.3
Gestão Estratégica

• Implementar iniciativas de excelência para uma 
gestão estratégica mais integrada e alinhada aos
objetivos estratégicos da organização, 
proporcionando maior eficiência operacional;
• Consolidar uma cultura voltada para gestão de 
riscos e aplicação de controles, de forma a
proporcionar maior efetividade na gestão do dia a dia;
• Aperfeiçoar o modelo de gestão para 
desburocratizar e racionalizar os processos 
administrativos internos.

94,2%
EXECUÇÃO

3

5

100%

>=75 e <100%

>=50% e <75%

>=25% e < 50%

< 25%

◼ Promover a otimização das rotinas internas (94,7%)
◼ Reestruturar o modelo de Gestão Estratégica (100%)
◼ Aprimorar a Gestão de Riscos e Controles Internos (98,3%)
◼ Aperfeiçoar o modelo de Gestão de Processo (86,9%)
◼ Consolidar a governança por PMO (85,7%)
◼ Aprimorar o Modelo de Gestão do Plano de Ação (100%)
◼ Implantar modelo de projetização de iniciativas de processos (100%)
◼ Reestruturar as ações da SECE (97,2%)

• Visão sistêmica da estratégia organizacional;
• Clareza das diretrizes estratégicas do nível decisório ao "chão de fábrica";
• Eficiência operacional e organizacional;
• Agilidade na tomada de decisão; e
• Accountability.

Faixa

Atualizar ícone isometrico Atualizar nome do Programa

Percentual



5

5

0

100%

>=75 e <100%

>=50% e <75%

>=25% e < 50%

< 25%

90,5%
EXECUÇÃO

◼ Implementar o Plano de Trabalho Compliance (86,4%)
◼ Aprimorar o processo de Gestão de Normativos (100%)
◼ Executar o Plano de Integridade (93%)
◼ Fortalecer a ouvidoria como instrumento de controle social (público interno e externo) (92,5%)
◼ Executar o plano de governança jurídica (83,6%)
◼ Estruturar as ações de corregedoria (100%)
◼ Executar o PAINT (100%)
◼ Incentivar o comportamento ético (77%)
◼ Implantar módulo de Auditoria (67,8%)
◼ Implantar solução jurídica (100%)

PROGRAMA 03.4 
Governança Corporativa 

• Aperfeiçoar e disseminar a cultura de governança, 
baseada na integridade, conformidade, 
transparência, controle social e ética.

• Prevenir, detectar e corrigir desvios aos princípios 
da administração pública. 

• Promover a segurança jurídica e a conformidade 
normativa e legal dos atos da administração.

• Aumentar e proteger o valor organizacional, 
fortalecendo a avaliação, assessoria e 
conhecimento dos objetivos baseados em riscos.

• Primazia da reputação organizacional;
• Promoção da cultura de governança na organização;
• Aperfeiçoamento dos mecanismos de controle institucional e das respostas ao 
controle social;
• Tratamento eficiente e preventivo de passivos judiciais; e
• Fornecimento de informações para o processo de decisão dos gestores, 
corrigindo distorções e redirecionando esforços.

Faixa

Atualizar ícone isometrico Atualizar nome do Programa

Percentual



86,7%
EXECUÇÃO

PROGRAMA 03.5
Eficiência e Modernização de Infraestrutura de TIC

• Gerir o ciclo de vida da infraestrutura e aumentar a 
eficiência dos processos operacionais para os Data
Centers;
• Aprimorar a Gestão do Ciclo de Vida Tecnológico e o 
Catálogo de Tecnologias de Infraestrutura

• Melhoria na prestação dos serviços de suporte e operação;

• Otimização do uso dos recursos de infraestrutura;

• Racionalização dos custos dos insumos de infraestrutura de TIC;

• Aumento de produtividade;

• Eficiência operacional por meio da padronização e racionalização tecnológica;

• Garantia do suporte contratado face ao ciclo de vida;

• Agilidade na entrega de arquitetura tecnológica para novos serviços de negócio;

• Racionalização de ativos de infraestrutura de TIC.

2

1

100%

>=75 e <100%

>=50% e <75%

>=25% e < 50%

< 25%

◼ Manter a Infraestrutura Tecnológica atualizada para disponibilidade dos serviços prestados (92,3%)
◼ Prospectar infraestrutura tecnológica para inovação, transformação e eficiência de soluções (99%)
◼ Prospectar Tecnologias implantadas possibilitando a expansão demandas e negócios (64,8%)

                        
                     

Faixa

Atualizar ícone isometrico Atualizar nome do Programa

Percentual



PROGRAMA 04.1
Defesa Cibernética e Segurança da Informação

• Aprimorar processos e políticas relativos à Segurança da 
Informação e Segurança Cibernética;
• Elevar os níveis de governança, conformidade legal e regulatória 
de segurança da informação.
• Incorporar, por meio de técnicas de desenvolvimento seguro, a 
segurança nos produtos e serviços, desde o desenho até a entrega;
• Garantir a prevenção à perda de dados;
• Fortalecer a prevenção aos incidentes de segurança.

• Aumento da eficiência na resposta aos eventos de segurança, crises e desastres 
cibernéticos;

• Nível de maturidade de segurança adequado aos praticado pelo mercado;

• Cultura de Segurança focada na prevenção à perda de dados;

• Aumento da confiança digital nos serviços ofertados e sustentados pela DATAPREV;

• Proteção das informações dos nossos clientes e do cidadão.

8

7

2

1

100%

>=75 e <100%

>=50% e <75%

>=25% e < 50%

< 25%

◼ Tratar os riscos de segurança dos ambientes de desenvolvimento (100%)
◼ Anonimizar as bases de dados para o desenvolvimento (84%)
◼ Executar a análise de vulnerabilidades e implantar correções nos sistemas críticos (99,9)
◼ Atualizar o ambiente do Proxy para a DATAPREV (90,8%)
◼ Ampliar o controle de acesso a rede com certificados digitais (token A3) para toda a empresa (34,8%)
◼ Planejar e Implantar a ferramenta de prevenção à perda de dados (DLP) (100%)
◼ Analisar os riscos da gestão de registros de eventos de segurança (LOG) (92,2%)
◼ Tratar os riscos dos processos de gestão de cópias de segurança (backup) e descarte de mídias (100%)
◼ Atualizar metodologia do Sistema de Gestão de Segurança da Informação (SGSI) (100%)
◼ Consolidar a cultura de Segurança da Informação (56,2%)
◼ Definir e implementar a nova estratégia de gestão de identidades para aplicações (100%)
◼ Implantar Redes de Clientes Segregadas e Política de Acesso (70,1%)
◼ Implantar Processos de gestão de eventos e incidentes de segurança (SOC | SIEM) (100%)
◼ Readequar os processos da CTIR para atendimento ao Cliente (955)
◼ Aumentar a aderência das estações de trabalho com o framework de segurança (SegCiber v1) (100%)
◼ Implantar solução de controle de acesso a banco de dados (DAM) (100%)
◼ Implantar solução de proteção contra códigos maliciosos em servidores (60,2%)
◼ Aprimorar os processos de desenvolvimento seguro (100%)

89%
EXECUÇÃO

Faixa

Atualizar ícone isometrico Atualizar nome do Programa

Percentual



PROGRAMA 04.2
Privacidade (LGPD)

• Garantia da conformidade legal e 
regulatória;

• Empresa preparada para atendimento às 
demandas dos titulares de dados e às 
notificações de violações;

• Preservação da imagem institucional; e

• Cultura da privacidade e proteção de dados 
estabelecida.

• Preparar a empresa para a entrada em vigor da Lei 13709/2018;
• Implantar e aperfeiçoar processos e políticas relativos à privacidade e à proteção aos 
dados pessoais;
• Aprimorar regras de boas práticas e de governança para privacidade e proteção aos 
dados pessoais;
• Inserir a privacidade e proteção aos dados pessoais no desenho dos serviços e 
produtos;
• Incentivar a cultura de privacidade e proteção aos dados pessoais na Empresa;

4

1100%

>=75 e <100%

>=50% e <75%

>=25% e < 50%

< 25%

◼ Adequar ambientes, processos e tecnologias aos requisitos de Privacidade (100%)
◼ Implantar processo para garantir os direitos dos titulares de dados (100%)
◼ Implantar a gestão do consentimento no ambiente interno (100%) 
◼ Promover ajustes legais (93,9%)
◼ Exercitar a Gestão da Privacidade (100%)

97,8%
EXECUÇÃO

Faixa

Atualizar ícone isometrico Atualizar nome do Programa

Percentual



100%
EXECUÇÃO

PROGRAMA 05.1
Branding

3

1
100%

>=75 e <100%

>=50% e <75%

>=25% e < 50%

< 25%

◼ Implementar Plano de Comunicação Institucional (100%)
◼ Fortalecer os canais de comunicação institucional interno e externo (100%)
◼ Implementar estratégias de relacionamento com os principais veículos de comunicação e mídia 

especializada (100%)
◼ Aprovar calendário de eventos junto à DIREX (100%)
◼ Publicar o Plano de Gerenciamento de Riscos à Imagem Institucional (100%)
◼ Aperfeiçoar a atuação nas redes sociais (100%)
◼ Implementar estratégia de divulgação da DATAPREV na mídia especializada e de grande circulação 

(100%)
◼ Fortalecer Imagem de Empresa Cidadã (100%)
◼ Implantar Política de Responsabilidade Socioambiental (100%)

• Fortalecer, consolidar e ampliar os canais de 
comunicação que possam influenciar no 
posicionamento da DATAPREV como uma 
empresa referência em soluções digitais, assim 
como para a gestão de sua imagem; 
• Consolidar a DATAPREV como parte importante 
na política de Transformação Digital do Governo 
Brasileiro;
•  Contribuir para consolidar valores, práticas e 
comportamentos empresariais socialmente 
responsáveis.

• Reconhecimento, por parte do Governo e da sociedade, da qualidade dos 
produtos e serviços prestados pela Empresa;

• Maior visibilidade da marca e dos produtos desenvolvidos pela empresa;

• Promoção da sustentabilidade;

• Ser reconhecida como empresa de tecnologia alinhada à nossa vocação.

Faixa

Atualizar ícone isometrico Atualizar nome do Programa

Percentual



2

1

100%

>=75 e <100%

>=50% e <75%

>=25% e < 50%

< 25%

◼ Implementar metodologia para padronização de fluxo de demandas para o marketing de produtos 
(100%)

◼ Patrocinar 3 eventos de natureza comercial (100%)
◼ Implantar novo Marketplace e Vitrine (60%)

PROGRAMA 05.2 
Promoção de Soluções e Produtos

• Fortalecer o mix de marketing dos produtos, 
serviços e soluções da empresa, agregando
valor e potencializando as vendas;

• Melhorar o posicionamento de vendas da 
DATAPREV.

• Melhoria da percepção de valor dos produtos, serviços e soluções da DATAPREV por 
parte dos clientes;

• Valorização dos atributos de venda dos produtos.

80,9%
EXECUÇÃO

Faixa

Atualizar ícone isometrico Atualizar nome do Programa

Percentual



PROGRAMA 06.1 
Vendas e Marketing

• Executar ações de marketing e vendas para 
ampliação das receitas, diversificação da 
carteira de clientes e inserção em novos 
segmentos de mercado;

• Desenvolver e consolidar nova estratégia 
comercial e melhorar a performance de 
vendas da companhia, com aumento 
consistente de receitas.

• Aumento dos valores totais de contrato (TCV) junto aos clientes existentes;

• Ampliação da carteira de clientes, participação em mercados e fontes de receitas;

• Melhoraria dos indicadores de performance de vendas e efetividade no 
fechamento de negócios, orientados pelo retorno aos investimentos;

• Aprimoramento das habilidades do time de vendas e o estabelecimento de nova 
cultura da área comercial e de gestão de negócios. TCV – Total Contract Value –
Valor Total de Contrato (período completo).

91,2%
EXECUÇÃO

4

1

1
100%

>=75 e <100%

>=50% e <75%

>=25% e < 50%

< 25%

◼ Ampliar contratos com clientes atuais (100%)
◼ Comercializar soluções sob medida para novos clientes (83,8%)
◼ Comercializar soluções corporativas (novos produtos) (100%)
◼ Comercializar novos serviços para o mercado financeiro (0%)
◼ Modernizar a gestão de vendas (100%)
◼ Realizar estratégia de impulsionamento de vendas (100%)

Faixa

Atualizar ícone isometrico Atualizar nome do Programa

Percentual



96,6%
EXECUÇÃO

PROGRAMA 06.2 
Gestão Econômico-Financeira 

Garantir a sustentabilidade econômico-financeira da 
Empresa em curto, médio e longo prazos, por meio:

• de melhor visão gerencial e estratégica;
• da otimização dos custos e despesas;
• da otimização dos processos de faturamento;
• do aprimoramento dos mecanismos de cobrança;
• da mitigação de riscos financeiros.. 

• Resultados econômicos sustentáveis;
• Otimização de custos;
• Geração de valor ao acionista;
• Aumento da capacidade para geração de valor aos negócios;
• Maior agilidade do processo interno de contratação de clientes e respectivo 
faturamento;
• Aumento da visibilidade das projeções de receitas e despesas, pagamentos e 
recebimentos;
• Melhoria do acompanhamento e monitoramento dos processos de faturamento e 
recebimento.

6

3

100%

>=75 e <100%

>=50% e <75%

>=25% e < 50%

< 25%

◼ Contratar Consultoria Tributária (85,7%)
◼ Implantar data lake de finanças corporativas (95,2%)
◼ Definir requisitos para a automatização do processo de custeio dos produtos e serviços de venda (100%)
◼ Implantar nova sistemática orçamentária (100%)
◼ Otimizar rendimento das aplicações financeiras da DATAPREV (63,7%)
◼ Aprovar matriz de risco financeiro (100%)
◼ Evoluir o painel de monitoramento da execução contratual. (92,4%)
◼ Viabilizar implantação dos módulos de gestão administrativa e financeira no novo ERP (100%)
◼ Implantar ferramenta de custos de infraestrutura de TIC aderente ao modelo de custos vigente (100%)
◼ Implantar o Plano de Cobrança de Estoque de Recebíveis (100%)

Faixa

Atualizar ícone isometrico Atualizar nome do Programa

Percentual



88,8%
EXECUÇÃO

PROGRAMA 06.3 
Esteira DEVOPS

• Transformar o ciclo produtivo para prover mais 
agilidade, qualidade e segurança no 
desenvolvimento e operação de serviços.

• Aumento da satisfação do cliente com maior qualidade dos produtos e redução do 
tempo da entrega dos serviços;
• Maior eficiência operacional;
• Aumento da produtividade das entregas;
• Otimização da gestão dos recursos computacionais de TIC;
• Agilidade no provisionamento de infraestrutura e aplicações;
• Padronização de ambientes de infraestrutura;
• Redução de tempo no lançamento de atualizações de produtos de software;
• Escalabilidade ágil de infraestrutura;
• Melhoria na governança dos serviços.

1

4
1

100%

>=75 e <100%

>=50% e <75%

>=25% e < 50%

< 25%

◼ Expandir processo de entrega contínua (97,2%)
◼ Revisar a arquitetura de provisionamento de ambiente (85%)
◼ Revisar processo de testes de software (83,3%)
◼ Implantar novo processo de Homologação com o Cliente (100%)
◼ Evoluir Framework e tecnologias de desenvolvimento de solução (80%)
◼ Implementar plataformas para soluções reutilizáveis (73,5%)

Faixa

Atualizar ícone isometrico Atualizar nome do Programa

Percentual



62,1%
EXECUÇÃO

PROGRAMA 06.4
Continuidade de Negócios 

• Aprimorar processos e políticas de 
continuidade de negócios;

• Atualizar o plano de continuidade de negócios 
da DATAPREV.

• Maior resiliência em situações de crises e desastres.

1

4

100%

>=75 e <100%

>=50% e <75%

>=25% e < 50%

< 25%

◼ Estabelecer a estratégia macro de continuidade de negócio - BIA (100%)
◼ Realizar a Análise de Impacto de Negócio – BIA (58,2%)
◼ Estabelecer e simular procedimentos de Continuidade de negócio para um plano de recuperação 

de desastre - PRD (61%)
◼ Concluir a estratégia de continuidade de negócio (63,3%)

Faixa

Atualizar ícone isometrico Atualizar nome do Programa

Percentual



96,6%
EXECUÇÃO
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100%

>=75 e <100%

>=50% e <75%

>=25% e < 50%

< 25%

◼ Implantar Política de Gestão de Pessoas (100%)
◼ Modernizar Gestão trajetória profissional empresa (Estrutura, Plano de Cargos e Salários, etc.) (100%)
◼ Implementar Planejamento Estratégico de Pessoas (100%)
◼ Concluir estudo para implantação do Banco de Horas (100%)
◼ Revisar Modelo de Gestão de Desempenho (100%)
◼ Identificar processos transacionais (100%)
◼ Implementar Plano de Capacitação (73%)
◼ Implementar Plano Preventivo para mitigação de riscos trabalhistas (100%)
◼ Implantar Dashboard Executivo do quadro funcional para gestores (100%)

PROGRAMA 07.1
Gestão de Pessoas

• Modernizar as práticas de gestão de pessoas;
• Proporcionar a distribuição e alocação adequada 
de pessoal;
• Estimular o engajamento e o aumento de 
produtividade;
• Promover a Transformação Cultural alinhada às 
diretrizes estratégicas;
• Atualizar o conhecimento voltado aos objetivos 
estratégicos da companhia.

• Aumento da eficiência na gestão de pessoas;

• Alavancagem do desempenho, produtividade e motivação;

• Otimização dos recursos da empresa a partir da alocação eficiente de pessoal.

Faixa

Atualizar ícone isometrico Atualizar nome do Programa

Percentual



91,5%
EXECUÇÃO

3

1
100%

>=75 e <100%

>=50% e <75%

>=25% e < 50%

< 25%

◼ Executar o Plano de Prevenção de Acidentes de Trabalho e Incêndio (100%)
◼ Estruturar e diagnosticar clima organizacional (100%)
◼ Reestruturar o Atendimento de Saúde Ocupacional e Emergências Médicas (67,7%)
◼ Realizar processo de credenciamento de administradoras de benefícios para oferta de Plano de Saúde 

(100%)

PROGRAMA 07.2
Ambiente de Trabalho, Saúde e Qualidade de Vida

• Fortalecer os níveis de coesão interna, de 
engajamento dos empregados e dos 
resultados da Empresa.

• Melhoria dos níveis de saúde e qualidade de vida no trabalho;

• Melhoria no desempenho organizacional;

• Diminuição do absenteísmo.

Faixa

Atualizar ícone isometrico Atualizar nome do Programa

Percentual



95,9% 
EXECUÇÃO

4

2

100%

>=75 e <100%

>=50% e <75%

>=25% e < 50%

< 25%

◼ Elaborar e Executar o Plano de Endomarketing (100%)
◼ Realizar Diagnóstico da Cultura DATAPREV (100%)
◼ Definir o Modelo de Gestão Cultural na DATAPREV (100%)
◼ Fomentar a utilização das ferramentas de colaboração corporativa (Yammer e Teams) (86,1%)
◼ Implementar as campanhas internas de comunicação (95%)
◼ Implantação de ferramentas colaborativas (100%)

PROGRAMA 07.3
Endomarketing

• Fortalecer a imagem institucional 
internamente, promovendo a transformação 
cultural e o engajamento do corpo funcional.

• Melhoria no alcance dos resultados;

• Melhoria do clima organizacional;

• Aprimoramento da comunicação e engajamento do corpo funcional.

Faixa

Atualizar ícone isometrico Atualizar nome do Programa

Percentual



Resultados com Baixo Desempenho
PROGRAMA 02.5 - Experiência do Cliente

Resultado: Revisar estratégia para o atendimento com visão Omnichannel
Alcance: 14,2%
Justificativa: A estratégia foi alterada, tendo como marco inicial a plataforma Helô no INSS, cuja priorização compôs as adequações no serviço de atendimento
do Instituto. A maior parte dos serviços da solução foi direcionada para início a partir de 2021, contemplando a integração da gestão dos atendimentos nos
diversos canais. A solução foi concebida para também ser aplicada em outros clientes, além do INSS.

Resultado: Estabelecer metodologia de gestão de atendimento
Alcance: 49,7%
Justificativa: O desafio de 2020 contemplava o redesenho da estrutura e modelo de atendimento, em decorrência da realização do Programa de Adequação
do Quadro – PAQ ocorrido no ano anterior, de forma a potencializar a eficiência operacional com os ganhos da implementação do PAQ. Todavia, parte do
resultado foi comprometido pelas ações de suporte na transição para o atendimento remoto da Dataprev e de seus clientes e demais impactos da Pandemia
COVID-19. Diante desse impacto, as ações foram efetivamente conduzidas a partir do 2º semestre de 2020, comprometendo o pleno alcance da meta.

PROGRAMA 06.1 - Vendas e Marketing
Resultado: Comercializar novos serviços para o mercado financeiro
Alcance: 0%
Justificativa: Em função da realocação de equipes para atender as frentes estratégicas (Auxílio Emergencial, BEm, mudanças de fluxos do INSS, etc) decorrentes
da Pandemia COVID-19, os esforços foram concentrados na conclusão do ciclo de migração do Consignado para plataforma baixa e integração por API. A
garantia da conclusão dos serviços já em andamento permitiu consolidar o aumento do volume de faturamento acordado com as Instituições Financeiras,
contribuindo para os resultados financeiros alcançados pela Empresa em 2020, ainda que não tenham sido desenvolvidos os novos serviços inicialmente
previstos

PROGRAMA 04.1 - Defesa Cibernética e Segurança da Informação
Resultado: Ampliar o controle de acesso a rede com certificados digitais (token A3) para toda a empresa
Alcance: 34,8%
Justificativa: Dado o cenário de pandemia e o modelo preventivo de home office adotado, durante praticamente todo o ano de 2020, houve impacto na
distribuição de tokens A3 para os empregados. A emissão destes certificados exige o processo presencial na Autoridade de Registro e a distribuição dos
dispositivos criptográficos. Algumas alternativas foram exercitadas mas, não foram suficientes para o alcance total do resultado.



CONCLUSÕES 

O ano de 2020 ofereceu grandes desafios ao planejamento da DATAPREV. A pandemia da COVID-19 fez com que

os processos da empresa tivessem que ser adaptados, com segurança e eficiência, ao teletrabalho, ao mesmo

tempo em que a estatal foi acionada para planejar, executar e colocar em operação o processamento de dados

necessário para suportar um dos maiores programas mundiais de socorro a quem ficou sem renda – o Auxílio

Emergencial.

Repriorizando metas, a DATAPREV conseguiu implementar, em prazo reduzido, um total de 15 soluções solicitadas

por seus clientes para beneficiar os cidadãos diante das restrições impostas pela doença.

Além do processamento de dados dos principais programas de assistência, renda e emprego do Governo Federal

no enfrentamento à pandemia – Auxílio Emergencial, BEm e Aldir Blanc, também foram realizadas adaptações nos

sistemas previdenciários existentes para permitir, por exemplo, o pagamento antecipado do 13º salário, a

suspensão de procedimentos como prova de vida e malha fina do BPC e o aumento da quantidade de parcelas do

empréstimo consignado.

Adicionalmente, a empresa atuou na transformação digital dos serviços do Instituto Nacional do Seguro Social

(INSS), no combate à fraude em benefícios previdenciários e, ainda, em soluções de gestão para o Poder Judiciário,

consolidando a DATAPREV como parceira estratégica para a transformação digital do Estado Brasileiro.

É importante destacar o caminho de sustentabilidade trilhado. As medidas implementadas na execução de sua

estratégia de longo prazo permitiram o alcance do melhor desempenho financeiro da empresa desde sua criação.

A DATAPREV concluiu o ano alcançando um faturamento bruto de R$ 1,658 bilhão de reais, com crescimento

financeiro de R$ 21,8 milhões em relação ao ano de 2019. No tocante aos aspectos de eficiência empresarial

(relação receitas x despesas) a empresa registrou em 2020 um lucro líquido de mais de R$ 265 milhões.



RELATÓRIO INTEGRADO DE GESTÃO 2020 

DIRETORIA DE GOVERNANÇA CORPORATIVA E JURÍDICA
Isabel Luiza Rafael Machado dos Santos

SUPERINTENDÊNCIA DE GOVERNANÇA E GESTÃO ESTRATÉGICA
Frankmar Ferreira Fortaleza

COORDENAÇÃO GERAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
Ricardo do Amaral Nóbrega

COORDENAÇÃO DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO
Veronica Ribeiro de Lima

COORDENAÇÃO DE PROCESSOS
Claudia Maria Santos da Gama Ferreira

COORDENAÇÃO DE PROJETOS
Luiz Carlos Guerra Coutinho

COORDENAÇÃO DE RISCOS E CORPORATIVOS
Alexandre Quaresma Inácio Silveira

Colaborador: Marcelo Lindoso Baumann das Neves

DIRETORIA EXECUTIVA

Presidência

Gustavo Henrique Rigodanzo Canuto

DIT - Diretoria de Tecnologia e Operações

Thiago Carlos de Sousa Oliveira

DDS - Diretoria de Desenvolvimento e Serviço

Gilmar Souza de Queiroz

DRN - Diretoria de Relacionamento e Negócio

Alan do Nascimento Santos

DAP - Diretoria de Administração e Pessoas

Bruno Burgos Severiano

DGJ - Diretoria de Governança Corporativa e
Jurídica

Isabel Luiza Rafael Machado dos Santos

Imagens: Publicação sem fins comercial. As imagens utilizadas neste documento foram extraídas da rede mundial de computadores, nas quais não havia qualquer referencia de
propriedade intelectual. Não obstante, seja identificada a propriedade das ilustrações e imagens utilizadas neste relatório, favor entrar em contato pelo email institucional
comunicação@dataprev.gov.br, para que sejam excluídas.

mailto:comunicação@Dataprev.gov.br


Cinara Wagner Fredo

Presidente

Leonardo José Rolim GuimarãesChristiane Almeida Edington

Membro

Membro

Membro

Membro

Luis Felipe Salin Monteiro 

Membro

Antônio Carlos Villela Sequeira

Luiz de Barros Bellotti

Membro

Natalísio de Almeida Júnior

MANIFESTAÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

O Conselho de Administração da Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência S/A (DATAPREV) declara que aprovou nesta data o Documento de Avaliação do

Atendimento das Metas e Resultados na Execução do Plano de Negócios e da Estratégia de Longo Prazo (DAMRE PNE) referente ao exercício de 2020, em conformidade com o § 2º do art. 23

da Lei n. 13.303, de 30.06.16.

Em 25 de Junho de 2021.
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