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1 Mensagem do Presidente

Ao longo de seus 48 anos, a Dataprev tem exercido papel fundamental para o Estado e a sociedade, se consolidando como a principal parceira tecnológica para a
implementação de políticas sociais. Essa história de sucesso vem sendo construída por cada empregado, força motriz do desenvolvimento da empresa. Responsável pela guarda
de mais de 35 bilhões de dados sociais, em 2022 a Dataprev atuou diretamente na distribuição de renda pelos auxílios emergenciais, bem como na ampliação dos benefícios
despachados automaticamente pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), agilizando os pedidos dos cidadãos. Isso possibilitou que o Instituto registrasse em outubro de
2022 o menor estoque de processos de Reconhecimento Inicial de Direitos de Benefícios Previdenciários e Assistenciais dos últimos anos.

Com o avanço da tecnologia e do uso intensivo de dados para melhorar a gestão pública, faz-se cada vez mais necessário que a empresa coordene suas ações de forma
estruturada, através de um instrumento que direcione suas iniciativas estratégicas para que seu processo produtivo seja aprimorado. O Plano Estratégico Institucional – PEI é o
instrumento de gestão que apresenta as diretrizes estratégicas da Dataprev, sendo o principal orientador para o alcance dos objetivos estratégicos e da visão institucional. Para
o ciclo 2023/2027, o Plano foi revisado, de forma que a estratégia possa sempre estar atualizada e em consonância com os anseios do Estado, de nossos clientes e da
sociedade. O modelo de gestão foi aperfeiçoado, fortalecendo a governança através dos instrumentos táticos, que direcionam a execução das ações estruturantes e
transformadoras para a sustentação do negócio, materializada no Portfólio de Programas e Projetos. Além do Plano de Negócios, do Plano Diretor de Tecnologia da Informação
e do Plano Diretor de Integridade e Conformidade, este ciclo contempla ainda os novos Plano Diretor de Continuidade de Negócios e Plano Diretor de Segurança da Informação e
Privacidade.

Os desafios são imensos, assim como as incertezas que são inerentes a qualquer processo de planejamento. Com organização e mensuração contínua de seu
planejamento, todavia, a gestão estratégica potencializa o investimento em pessoas, em inovação e em uma infraestrutura tecnológica robusta, preservando a segurança e a
proteção dos dados do cidadão. Proporciona ainda o aumento da produtividade de sua força de trabalho, a redução de custos e a promoção de uma cultura voltada à qualidade e
à entrega de soluções digitais que impulsionem a cidadania digital, principalmente aos mais necessitados.

Gustavo Henrique Rigodanzo Canuto
Presidente



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 S.A. é uma empresa pública constituída sob a 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 bilhões de dados sociais.

É uma empresa com sólida experiência no processamento e tratamento de informações estratégicas, em
particular pela custódia e gestão do Cadastro Nacional de Informações Sociais (CNIS), que, ao longo dos anos, vem
implementando processos tecnológicos alinhados às políticas públicas do governo federal, com a finalidade de facilitar,
simplificar e ampliar o acesso do cidadão aos direitos e benefícios socais; além de aprimorar os controles de custódia dos
dados, objetivando a preservação da segurança da informação do cidadão e o combate ao desperdício e ao pagamento
irregular de benefícios.

Fica, portanto, evidente o valor social da Dataprev, visto o seu objetivo finalístico de entregar soluções
tecnológicas ao Estado, que permita o exercício ágil, fácil, moderno e seguro da cidadania por meio de serviços públicos
digitais.

Clique no 
ícone para 
acessar
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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://portal.dataprev.gov.br/acesso-informacao-institucional/base-juridica
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2019/decreto/D9660.htm


DIRETORIA DE 
RELACIONAMENTO E NEGÓCIO

DRN

DIRETORIA DE TECNOLOGIA E 
OPERAÇÕES

DIT

DIRETORIA DE 
ADMINISTRAÇÃO E PESSOAS

DAP

DIRETORIA DE PRODUTOS E 
SOLUÇÕES

DPS

DIRETORIA JURÍDICA, DE RISCOS, 
GESTÃO E GOVERNANÇA 

CORPORATIVA
DGJ

SUOP - Superintendência de 
Operações
SUGS - Superintendência de 
Gestão de Serviços de TIC
SUTI - Superintendência de 
Planejamento e Gestão de TIC
SUAS - Superintendência de 
Arquitetura, Produtos e 
Plataforma de Infraestrutura de 
TIC

SUNE - Superintendência de 
Negócios
SURC - Superintendência de 
Relacionamento Comercial e 
Mercados
CGCA - Coordenação Geral de Gestão 
Interna, Monitoramento e Controle

SUPE - Superintendência de Gestão 
de Pessoas
SUFI - Superintendência Financeira
SUSL - Superintendência de 
Serviços Logísticos
SUAF - Superintendência de 
Aquisições e Contratos com 
Fornecedores
CGPC - Coordenação Geral de 
Planejamento e Controle 
Administrativo

SUPP - Superintendência de Produtos 
da Previdência e INSS
SUTF - Superintendência de Produtos 
do Trabalho, Fazenda e Assistência 
Social
SUDA - Superintendência de 
Produtos de Dados e Análise
SUPT - Superintendência de Gestão 
Tecnológica e de Produtos Plataforma
CGGP - Coordenação Geral de Gestão 
de Produtos, Compet Capacidade
CGAC - Coordenação Geral de 
Acompanhamento e Controle

SJUR - Superintendência Jurídica
SUGV – Superintendência de 
Governança, Riscos e Compliance
SUES - Superintendência de Gestão 
Estratégica

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
CONSAD

PRESIDÊNCIA
PR

CONSELHO FISCAL
CFCOMITÊ DE PESSOAS, 

ELEGIBILIDADE, SUCESSÃO E 
REMUNERAÇÃO

OUVIDORIA

CORREGEDORIA

COMITÊ DE AUDITORIA 
ESTATUTÁRIO

AUDITORIA INTERNA

SECRETARIA EXECUTIVA

LEGENDA:
Vinculação                
Subordinação
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ASSEMBLEIA GERAL
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LEGENDA:
Vinculação                
Subordinação



✓ Missão;
✓ Visão;
✓ Valores;
✓ Objetivos Estratégicos;
✓ Indicadores Estratégicos;
✓ Riscos Estratégicos;
✓ Aprovação pela DIREX; e
✓ Aprovação pelo Conselho de Administração.

ETAPA 1 – Análise Ambiental

✓ Análise de Tendências (PESTAL) ;
✓ Análise de Ambiente Interno e Externo (SWOT); e 
✓ Aprovação do Relatório de Análise Ambiental pela DIREX.

ETAPA 2 – Ratificação/Retificação do Referencial Estratégico

ETAPA 5 – Produtos do Planejamento

✓ Plano Estratégico Institucional (PEI);
✓ Plano de Negócios (PN);*
✓ Plano Diretor de Tecnologia da Informação (PDTI);
✓ Plano Diretor de Integridade e Conformidade (PDIC);
✓ Plano Diretor de Continuidade de Negócios (PDCN); e
✓ Portfólio de Programas e Projetos (PPP).

ETAPA 4 – Desdobramento do Referencial Estratégico e Tático 

em nível Operacional 

✓ Oficinas de Planejamento do PPP (Etapa de brainstorming);
✓ Plenárias de Alinhamento do PPP (Etapa de refinamento);
✓ Validação do PPP pela DIREX; e
✓ Validação do PPP pelo Conselho de Administração.

ETAPA 3 – Desdobramento do Referencial Estratégico em Nível Tático

✓ Drivers estratégicos definidos pela Diretoria;
✓ Revisão dos Planos Táticos (PN, PDTI, PDIC e PDCN);
✓ Aprovação dos Planos Táticos pela DIREX; e
✓ Aprovação dos Planos Táticos pelo Conselho de Administração.

*O Plano de Negócios contém informações confidenciais, proprietárias e de natureza competitiva da Dataprev, portanto não é publicizado.
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4   Etapas da elaboração da estratégia



O Brasil busca cada vez mais planejar, implementar, monitorar e controlar políticas públicas que busquem atingir as metas estabelecidas para os Objetivos de
Desenvolvimento Sustentáveis (ODS) estabelecidos pela ONU. Os esforços não se restringem somente à decisão de líderes e alta burocracia. Essas ações englobam ONGs,
empresas privadas e também a população, com ações que corroborem com seus objetivos.

Os 17 ODS são um apelo global para acabar com a pobreza, proteger o meio ambiente e o
clima para garantir que as pessoas, em todos os lugares, possam desfrutar de paz e prosperidade.
Estes são os objetivos para os quais as Nações Unidas estão contribuindo a fim de que possamos
atingir a Agenda 2030 no Brasil.
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5 Iniciativas ASG (Ambiental, Social e Governança) na Estratégia

A Dataprev apoia e incentiva as ações da ONU, contribuindo de forma responsável e contínua,
ainda que não atuemos direta e especificamente na totalidade dos ODS definidos para o Brasil,
proporcionando um meio ambiente mais equilibrado e sustentável.
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O Mapa Estratégico apresenta os objetivos estratégicos e seu referencial, constituído pela
missão, visão de futuro e valores da empresa. Seu desdobramento em perspectivas de negócio
permite definir os objetivos e metas estratégicas de longo prazo com mais clareza, e impactam
diretamente nas iniciativas estratégicas, que abrangem os processos, programas e projetos
organizacionais.

MISSÃO
Prover soluções digitais para o exercício da cidadania

VISÃO
Ser referência para o cidadão e o Estado na prestação de
serviços digitais para implementação de políticas sociais

1. Aprimorar a formulação, implementação e acompanhamento

das políticas públicas sociais por meio da transformação

digital e da inteligência de dados

CLIENTES

2. Aprimorar a eficiência organizacional

3. Prover segurança às informações e proteção aos dados

4. Fortalecer a imagem institucional

PROCESSOS

5. Assegurar a sustentabilidade do negócio

FINANCEIRO

6. Impulsionar o negócio por meio de pessoas e suas competências

APRENDIZAGEMOrientação para resultados

Colaboração

Comprometimento

Integridade

Segurança e proteção dos dados

Foco no cidadão e no cliente

6 Mapa Estratégico
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7   Valores
Valores são um conjunto de crenças e comportamentos que um indivíduo ou grupo de indivíduos considera importante. A seguir os valores da Dataprev:
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A seguir, o detalhamento dos valores, com os comportamentos que queremos e os que não aceitamos:



PEI 2023 / 2027 | 7.  VALORES



Para que os objetivos estratégicos e a visão definida no Mapa Estratégico sejam alcançados, a Dataprev conta com um modelo de gestão sólido, que evolui a cada
ano, com planos e diretrizes alinhados, análise de riscos, oportunidades e indicadores de performance, de forma contínua e integrada, para auxiliar os gestores na condução da
Empresa. São pilares da gestão: o planejamento orientado a resultados e entregas; o processo decisório guiado por indicadores e análise de riscos; e o monitoramento como
elemento preventivo, detectivo e corretivo, para viabilizar o cumprimento de sua missão institucional e o alcance de sua visão, bem como proporcionar à sociedade uma melhor
experiência no acesso aos serviços públicos.

8 Gestão Estratégica e seus Desdobramentos
PEI 2023 / 2027

A figura ao lado mostra a
estrutura do modelo de gestão, desde a
definição da estratégia (Plano
Estratégico Institucional), o
desdobramento em nível tático (Plano
de Negócios, Plano Diretor de
Tecnologia da Informação, Plano
Diretor de Integridade e Conformidade,
Plano Diretor de Continuidade de
Negócios e Plano Diretor de Segurança
da Informação e Privacidade), e o
desdobramento e a implementação em
nível operacional (Portfólio de
Programas e Projetos).



• TTDG - Taxa de transformação 
digital do Governo

Meta 2023: =100%
Medição: Eventual (JUN, SET e 
DEZ)

• TRDA - Taxa de requerimentos 
despachados automaticamente

Meta 2023: ≥ 50%
Medição: Mensal

• TASMC – Taxa de automação dos 
Serviços de Missão Crítica

Meta 2023: ≥ 75%
Medição: Trimestral

• TPPP - Taxa de progresso 
do Portfólio de Programas 
e Projetos

Meta 2023: ≥ 90%
Medição: Mensal

• TOSMC - Taxa de 
obsolescência dos Serviços 
de Missão Crítica

Meta 2023: ≤ 30%
Medição: Mensal

• IG-Sest - Indicador de 
Governança Sest

Meta 2023: ≥ 9
Medição: Eventual (NOV)

• IMASEG - Índice de 
maturidade em defesa 
cibernética e segurança 
da informação

Meta 2023: ≥ 82%
Medição: Eventual 
(MAI, NOV)

• TAPCS - Taxa de 
aderência às práticas de 
comportamento seguro

Meta 2023: ≥ 90%
Medição: Quadrimestral

• TEFI - Taxa de 
engajamento do 
público no Facebook 
e Instagram

Meta 2023: ≥ 1,8%
Medição: Mensal

• ISAPP - Índice de satisfação dos usuários nos aplicativos 
das lojas mobile

Meta 2023: ≥ 4,3
Medição: Trimestral

• TDANS - Taxa de desvios no atendimento aos níveis de 
serviços dos contratos com clientes

Meta 2023: ≤ 0,10% 
Medição: Trimestral

• EBITDA - Lucro Antes de Juros, Tributos Diretos, 
Depreciação e Amortização

Meta 2023: ≥ R$ 500 Milhões (PDG 2023)
Medição: Mensal

• IEO - Indicador de Eficiência Operacional
Meta 2023: ≤ 43,79% 
Medição: Trimestral

• TCAPEX - Taxa de apropriação de aquisições de TI CAPEX
Meta 2023: ≥ 80%
Medição: Trimestral

• TOPEX - Taxa de apropriação de aquisições de TI OPEX
Meta 2023: ≥ 90%
Medição: Trimestral

• TEECAP - Taxa de 
Execução 
Engajada do Plano 
de Capacitação 
Estratégico

Meta 2023: 
≥ 78,5%
Medição: 
Eventual (JUN, 
SET, DEZ)

• ICLIMA - Índice de 
clima 
organizacional

Meta 2023: 
≥ 78%
Medição: Anual

2. Aprimorar a eficiência 

organizacional

3. Prover segurança às 

informações e proteção 

aos dados

4. Fortalecer a imagem 

institucional

6. Impulsionar o 

negócio por meio 

de pessoas e suas 

competências

5. Assegurar a sustentabilidade do negócio

1. Aprimorar a formulação, 

implementação e acompanhamento 

das políticas públicas sociais por 

meio da transformação digital e da 

inteligência de dados

8.1 Indicadores Estratégicos
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8.2 Plano de Negócios
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Indicador Periodicidade de 
Medição Meta

ISAPP - Índice de satisfação dos usuários nos 
aplicativos das lojas mobile Trimestral ≥ 4,3 (DEZ)

TDANS - Taxa de desvios no atendimento aos 
níveis de serviços dos contratos com clientes Trimestral ≤ 0,10% (DEZ)

NPS - Net Promoter Score Anual ≥ 29 (DEZ)

TERB - Taxa de evolução da receita bruta Trimestral ≥ Fat 2022 + 
(IPCA 2022 + 1%) (DEZ)

TNRR - Taxa de não realização de receitas Trimestral ≤ 5% (DEZ)

TONA - Taxa de oportunidades não atendidas Semestral ≤ 49,13% (DEZ)

TRCCVF - Taxa de realização contratual Trimestral ≥ 94,34% (DEZ)
TROGU - Taxa de concentração das receitas 
oriundas do Orçamento-Geral da União Trimestral ≤ 54,3% (DEZ)

O Plano de Negócios (PN) é um dos instrumentos de nível tático da Empresa, e
compõe, por conseguinte, a estratégia de longo prazo, na medida em que a desdobra quanto às
questões de negócio, alinhadas aos objetivos estratégicos da Dataprev.

A lei nº 13.303/2016 (Lei das Estatais)
prevê a apresentação do Plano Estratégico
Institucional - PEI e do Plano de Negócios – PN pela
Diretoria Executiva até a última reunião ordinária do
Conselho de Administração do ano anterior, a quem
compete sua aprovação, conforme art. 23, § 1º, I e
II.

I - plano de negócios para o exercício anual
seguinte;
II - estratégia de longo prazo atualizada com
análise de riscos e oportunidades para, no
mínimo, os próximos 5 (cinco) anos.

Legendas: Indicador Estratégico
Objetivo Estratégico vinculado

1. Aprimorar a formulação, implementação e 
acompanhamento das políticas públicas sociais por meio 
da transformação digital e da inteligência de dados
2. Aprimorar a eficiência organizacional

3. Prover segurança às informações e proteção
aos dados

4. Fortalecer a imagem institucional
5. Assegurar a sustentabilidade do negócio
6. Impulsionar o negócio por meio de pessoas
e suas competências



8.3 Plano Diretor de Tecnologia da Informação

O Plano Diretor de Tecnologia da Informação (PDTI) é um dos
instrumentos de nível tático da Empresa, e compõe, por conseguinte, a estratégia de
longo prazo, na medida em que a desdobra quanto às questões de tecnologia da
informação, alinhadas aos objetivos estratégicos e de negócios da Dataprev.

O PDTI segue as diretrizes da Instrução Normativa SISP nº 1, de 4 de
abril de 2019, como forma de fortalecer a governança dos processos de
contratação.
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A lei nº 13.303/2016 (Lei das Estatais)
prevê a apresentação do Plano Estratégico
Institucional - PEI pela Diretoria Executiva até a
última reunião ordinária do Conselho de
Administração do ano anterior, a quem compete sua
aprovação, conforme art. 23, § 1º, II.

II - estratégia de longo prazo atualizada
com análise de riscos e oportunidades para, no
mínimo, os próximos 5 (cinco) anos.

A lei nº 13.303/2016 (Lei das Estatais)
prevê a apresentação do Plano Estratégico
Institucional - PEI pela Diretoria Executiva até a
última reunião ordinária do Conselho de
Administração do ano anterior, a quem compete sua
aprovação, conforme art. 23, § 1º, II.

II - estratégia de longo prazo atualizada
com análise de riscos e oportunidades para, no
mínimo, os próximos 5 (cinco) anos.

Indicador Periodicidade 
de Medição Meta

TCAPEX - Taxa de apropriação de aquisições de TI 
CAPEX Trimestral ≥ 80% (DEZ)

TOPEX - Taxa de apropriação de aquisições de TI 
OPEX Trimestral ≥ 90% (DEZ)

TOSMC - Taxa de obsolescência dos Serviços de 
Missão Crítica Mensal ≤ 30% (DEZ)

TINVTI - Taxa de inovação tecnológica de TI Trimestral ≥ 30% (DEZ)

TOPT - Taxa de obsolescência de TI Trimestral ≤ 30% (DEZ)
TPTINV - Taxa de padronização de tecnologias 
inovadoras Trimestral ≥ 10% (DEZ)

Legendas:            Indicador Estratégico
Objetivo Estratégico vinculado

1. Aprimorar a formulação, implementação e 
acompanhamento das políticas públicas sociais por meio 
da transformação digital e da inteligência de dados
2. Aprimorar a eficiência organizacional

3. Prover segurança às informações e proteção
aos dados

4. Fortalecer a imagem institucional
5. Assegurar a sustentabilidade do negócio
6. Impulsionar o negócio por meio de pessoas
e suas competências



8.4 Plano Diretor de Integridade e Conformidade
O Plano Diretor de Integridade e Conformidade (PDIC) é um dos instrumentos de nível tático da

Empresa, e compõe, por conseguinte, a estratégia de longo prazo, na medida em que a desdobra quanto às
questões de governança necessárias para consolidação de uma cultura de integridade em todos os níveis. O
combate à fraude e à corrupção e a valorização da boa conduta perpassam todos os objetivos estratégicos e
abrangem todos os processos da Dataprev.
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A lei nº 13.303/2016 (Lei das
Estatais) prevê a apresentação do Plano
Estratégico Institucional - PEI pela Diretoria
Executiva até a última reunião ordinária do
Conselho de Administração do ano anterior, a
quem compete sua aprovação, conforme art. 23,
§ 1º, II:

II - estratégia de longo prazo
atualizada com análise de riscos e
oportunidades para, no mínimo, os próximos 5
(cinco) anos.

Indicador Periodicidade 
de Medição Meta

CHMRTI - Carga horária média realizada na Trilha de Integridade Eventual (JUN, 
SET, DEZ)

≥ 5 horas por 
empregado (DEZ)

IMAINT - Índice de Maturidade de Integridade (ETHOS) Anual ≥ 9,2 (DEZ)
QMDR - Quantidade média de denúncias recebidas (relato mensal por 
1.000 colaboradores) Mensal ≥ 1 (DEZ)

TANP - Taxa de atualização de Normas e Políticas Trimestral ≥ 80% (DEZ)
TDQA - Taxa de denúncias qualificadas para apuração Semestral ≥ 63% (DEZ)
TJAC - Taxa de juízos de admissibilidade concluídos em até 120 dias Quadrimestral ≥ 85% (DEZ)
TPPI - Taxa de percepção positiva da integridade Eventual (NOV) ≥ 80% (NOV)

TPTI - Taxa de participação na Trilha de Integridade Eventual (JUN, 
SET, DEZ) ≥ 90% (DEZ)

TRD - Taxa de resolutividade das demandas do cidadão direcionadas à 
Ouvidoria Quadrimestral ≥ 55% (DEZ)

TSIJC - Taxa de sindicâncias com julgamento concluído em até 180 dias Quadrimestral ≥ 50% (DEZ)

Legendas: Indicador Estratégico
Objetivo Estratégico vinculado

1. Aprimorar a formulação, implementação e 
acompanhamento das políticas públicas sociais por meio 
da transformação digital e da inteligência de dados
2. Aprimorar a eficiência organizacional

3. Prover segurança às informações e proteção
aos dados

4. Fortalecer a imagem institucional
5. Assegurar a sustentabilidade do negócio
6. Impulsionar o negócio por meio de pessoas
e suas competências



O Plano Diretor de Continuidade de Negócios (PDCN) é um dos
instrumentos de nível tático da Empresa, e compõe, por conseguinte, a
estratégia de longo prazo, na medida em realiza análise de impacto no negócio,
identificando os processos críticos, apoiando as áreas executoras no que tange à
sua preservação e a dos serviços essenciais em situações de crise, para o
retorno à normalidade com maior brevidade possível, visando a proteção ao bem
estar e à segurança dos clientes, fornecedores, empregados, acionistas, e todos
aqueles que mantém relação institucional com a Dataprev.

8.5 Plano Diretor de Continuidade de Negócios
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Indicador Periodicidade 
de Medição Meta

ITSBCM - ITScore for 
Business Continuity 
Management 

Eventual (OUT) ≥ 2,8 (OUT)

A lei nº 13.303/2016 (Lei das Estatais)
prevê a apresentação do Plano Estratégico
Institucional - PEI pela Diretoria Executiva até a
última reunião ordinária do Conselho de
Administração do ano anterior, a quem compete sua
aprovação, conforme art. 23, § 1º, II:

II - estratégia de longo prazo atualizada
com análise de riscos e oportunidades para, no
mínimo, os próximos 5 (cinco) anos.

Legendas: Indicador Estratégico
Objetivo Estratégico vinculado

1. Aprimorar a formulação, implementação e 
acompanhamento das políticas públicas sociais por meio 
da transformação digital e da inteligência de dados
2. Aprimorar a eficiência organizacional

3. Prover segurança às informações e
proteção aos dados

4. Fortalecer a imagem institucional
5. Assegurar a sustentabilidade do negócio
6. Impulsionar o negócio por meio de pessoas
e suas competências



Indicador Periodicidade
de Medição Meta

IMASEG - Índice de maturidade em defesa cibernética e segurança da informação Eventual (MAI, NOV) ≥ 82% (NOV)
TAPCS - Taxa de aderência às práticas de comportamento seguro Quadrimestral ≥ 90% (DEZ)
IMAPRV - Índice de maturidade de privacidade Eventual (MAI, NOV) ≥ 80% (NOV)
ITSPRV - IT Score for Privacy Anual ≥ Nível 4 (DEZ)
ITSSRM - IT Score for Security and Risk Management Anual ≥ Nível 4 (DEZ)
QSAAS - Quantidade de “Segurança as a Service” Anual ≥ 2 (DEZ)
TAFP - Taxa de aderência ao framework de privacidade Eventual (ABR, OUT) ≥ 60% (OUT)
TAFS - Taxa de aderência ao framework de segurança cibernética Eventual (ABR, OUT) ≥ 70% (OUT)
TCNPSP - Taxa de conformidade de normas e práticas de segurança e privacidade Semestral ≤ 25% (DEZ)
TMINSP - Tempo médio de internalização de novos regulamentos de SI, P&PD Semestral ≤ 100 dias (DEZ)
TRCG - Taxa de resolutividade do CGSIP (Comitê Gestor de Segurança da Informação e Privacidade) Trimestral ≥ 90% (DEZ)
TRCTIR - Taxa de reporte das práticas simuladas à CTIR Quadrimestral ≥ 30% (DEZ)

O Plano Diretor de Segurança da Informação e Privacidade – PDSI é um dos instrumentos
de nível tático da Empresa, e compõe, por conseguinte, a estratégia de longo prazo, na medida em que a
desdobra quanto às questões de Segurança da Informação, Privacidade e Proteção de Dados Pessoais,
alinhadas aos objetivos estratégicos e de negócios da Dataprev.

O PDSI também encontra previsibilidade na Instrução Normativa nº 01, de 27 de maio de
2020, do Departamento de Segurança da Informação do Gabinete de Segurança Institucional da
Presidência da República – DSI/GSI/PR, que dispõe sobre a estrutura de gestão da segurança da
informação nos órgãos e nas entidades da Administração Pública Federal.

8.6 Plano Diretor de Segurança da Informação e Privacidade 
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Legendas:            Indicador Estratégico
Objetivo Estratégico vinculado

1. Aprimorar a formulação, implementação e 
acompanhamento das políticas públicas sociais por meio 
da transformação digital e da inteligência de dados
2. Aprimorar a eficiência organizacional

3. Prover segurança às informações e proteção
aos dados

4. Fortalecer a imagem institucional
5. Assegurar a sustentabilidade do negócio
6. Impulsionar o negócio por meio de pessoas e suas 
competências

A lei nº 13.303/2016
(Lei das Estatais) prevê a
apresentação do Plano
Estratégico Institucional - PEI pela
Diretoria Executiva até a última
reunião ordinária do Conselho de
Administração do ano anterior, a
quem compete sua aprovação,
conforme art. 23, § 1º, II.

II - estratégia de longo
prazo atualizada com análise de
riscos e oportunidades para, no
mínimo, os próximos 5 (cinco)
anos.



O Portfólio de Programas e Projetos (PPP) é o instrumento de gestão plurianual, com recortes anuais, em nível
operacional, responsável por materializar a estratégia em ações transformadoras para a empresa, com impacto nos processos e
projetos internos e nas entregas aos clientes, repercutindo na melhor prestação de serviços digitais e na implementação das
políticas sociais. Ele é resultado do desdobramento dos instrumentos de nível estratégico e tático da Empresa.

8.7.1 Gestão de Programas e Projetos

8.7.1.1 Gestão de Riscos

8.7.1.2 Gestão de Indicadores

8.7 Portfólio de Programas e Projetos

A Lei das Estatais apresenta a gestão de riscos como um elemento intrínseco à estratégia de longo prazo, assim devendo ser
replicada em seu desdobramento. Os riscos de programas são mapeados e monitorados de forma a mitigar os possíveis impactos sobre o alcance
da estratégia organizacional.

Indicadores são importantes ferramentas de gestão para o monitoramento e a avaliação do desempenho organizacional,
fundamentais para apoiar tomada de decisão e a eventual correção de rumos. Cada programa possui um rol de indicadores, que mensuram o alcance
de seus objetivos e a obtenção de seus benefícios.

A gestão de programas e projetos do PPP é realizada com base nos conceitos preconizados pelo Guia PMBOK®, que engloba a gestão de riscos e de
indicadores dos programas corporativos.
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8.8 Cadeia de Valor
Para o alcance dos objetivos estratégicos, de sua missão e visão institucionais, a Dataprev planeja e monitora suas Iniciativas Estratégicas. Enquanto o Portfólio de

Programas e Projetos apresenta as ações transformadoras para que esses objetivos sejam alcançados, a Cadeia de Valor, por sua vez, apresenta os processos operacionais de
sustentação do negócio, transformando insumos em produtos e serviços, agregando valor para os clientes e partes interessadas.
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Ações Transformadoras
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Sustentação do Negócio
Portfólio de Processos (Cadeia de Valor)
Sustentação do Negócio

Soluções 
digitais para 
o exercício 

da cidadania



9 Riscos Estratégicos
A metodologia de Gestão de Riscos da Dataprev objetiva estabelecer e

estruturar as etapas necessárias para a operacionalização da Gestão de Riscos. Dentre
os princípios fundamentais presentes na Política de Gestão de Riscos da Dataprev,
destaca-se que a gestão de riscos deve ser parte integrante de todos os processos da
organização e ser coerente com o Plano Estratégico da empresa.

A seguir os riscos estratégicos definidos para o ciclo 2023/2027:

PEI 2023 / 2027

RISCO ALTO

Baixa produtividade para 
suportar o PEI

Fragilidade na preservação da Segurança 
da Informação e da Privacidade

RISCO CRÍTICO

Perda de
conhecimento

RISCO ALTO

Prejuízos financeiros decorrentes de 
decisões judiciais desfavoráveis

RISCO ALTO

Perda substancial de 
receita

RISCO CRÍTICO



MATRIZ DE RISCOS 

Im
pa

ct
o

Muito Alto 5 5 10 15 20 25

Alto 4 4 8 12 16 20
Médio 3 3 6 9 12 15
Baixo 2 2 4 6 8 10
Muito 
Baixo 1 1 2 3 4 5

1 2 3 4 5
Muito Baixa Baixa Média Alta Muito Alta

< 10% ≥ 10% e ≤ 30% > 30% e ≤ 50% > 50% e ≤ 90% > 90%

Probabilidade

O apetite ao risco é o grau de exposição aos riscos que a organização está disposta a
aceitar para atingir seus objetivos estratégicos e criar valor para seus acionistas (COSO 2016 –
Sumário Executivo). Ele pode mudar com o tempo e objetivos estratégicos, por esse motivo a
avaliação periódica é necessária.

O apetite a riscos da Dataprev é baixo e, por isso, são evitados, mitigados ou
transferidos os riscos estratégicos dos processos e atividades que sejam classificados no nível alto
ou crítico. Conforme pode ser observado na matriz, a gradação definida para acompanhamento
permite constatar o perfil conservador na classificação dos riscos pela empresa.

Legenda: 
Risco Crítico (pontuação de 15 a 25)
Risco Alto (pontuação de 08 a 12)
Risco Moderado (pontuação de 04 a 06)
Risco Pequeno (pontuação de 01 a 03)
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9.1 Declaração de Apetite ao Risco
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Aprovação

PLANO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL

Este PLANO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL, com vigência de 2023 a 2027, foi

aprovado pela Diretoria Executiva durante a 23ª Reunião Extraordinária,

realizada em 21 de novembro de 2022; e pelo Conselho de Administração

durante a 403ª Reunião Ordinária, realizada em 25 de novembro de 2022.
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