
 
 
 
 

 Extrato da Ata de Reunião da Diretoria Executiva 
 

08ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA  
09.04.2020 

 
1. Data:  09 de abril de 2020. 

 
2. Hora: 08h 30min 

 
3. Local/meio: Realizada por videoconferência. 

 
4. Presentes: Gustavo Henrique Rigodanzo Canuto (Presidente), Bruno Burgos 
Severiano (Diretor de Administração e Pessoas), Thiago Carlos De Sousa Oliveira 
(Diretor de Tecnologia e Operações), André Côrte (Diretor de Desenvolvimento e 
Serviço e Diretor de Relacionamento e Negócio Interino), Isabel Luíza R. M. Dos 
Santos (Diretora de Governança Corporativa e Jurídica), Alexandre Pires Pelliccione 
(Superintendente de Negócios) e Paulo Machado (Secretário Executivo). 
 
5. Assuntos tratados: 
  
I. Contrato com o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, contendo análise 
do Plano de Negócio e da Matriz de Riscos do Contrato. A Diretoria passou a 
analisar a matriz de riscos da minuta contratual, elaborada para o novo modelo de 
relacionamento com o INSS, aprovando-a e determinando o tratamento dos riscos 
identificados conforme o proposto. O Presidente da Dataprev solicitou que os novos 
modelos contratuais endereçassem os riscos estratégicos identificados, 
esclarecendo que o assunto se encontra pautado em reunião extraordinária do 
Conselho de Administração. 
 
II. Voto à Diretoria Executiva: Aquisição de Solução de Balanceamento 
Multisite para a camada de rede dos Data Centers da DATAPREV (Rio de 
Janeiro, São Paulo e Distrito Federal), incluindo prestação de serviços de 1.000 
horas de orientação técnica e capacitação técnica a serem utilizadas sob 
demanda. A Diretoria Executiva aprovou o encaminhamento da proposta, 
solicitando observância na produção de documentação que justifique o valor 
estimado, caso sofra alteração, visando embasamento adequado para a decisão 
deste Colegiado, devendo constar das peças do processo a documentação 
correspondente. 
 
III. Voto à Diretoria Executiva: Solução de Comunicação Unificada. A Diretoria 
Executiva, considerando a proposta de alteração do modelo atualmente adotado na 
Empresa, solicitou que seja apresentado estudo comparativo das vantagens e 
desvantagens da alteração do modelo, ao passo que solicitou que seja 



disponibilizado o processo na íntegra para análise dos Diretores. Com base nessa 
solicitação, o assunto retornará em reunião futura para nova apreciação, quando do 
conhecimento das informações complementares solicitadas. 

 


