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Em uma organização, garantir que a cultura de Integridade se torne
efetiva é tão importante quanto formatar um Plano de Integridade
que sistematize ações de governança, gestão de riscos, controles internos
e transparência.

Um Programa de Integridade tem por objetivo estabelecer ações que
tornem o cumprimento das normas e procedimentos parte da rotina e da
cultura organizacional, alinhando a gestão e as decisões às normas legais, aos
normativos internos, às regras de negócio, às boas práticas, tudo isso levando a
um ambiente integro, ético e saudável. Para que se torne uma realidade, é
imperativo o comprometimento de todos os colaboradores, administradores,
membros de comitês, conselheiros, bem como dos fornecedores, prestadores
de serviços.

É fundamental o apoio e o compromisso da Alta Administração, que
além de estruturar e promover políticas claras e articuladas contra a corrupção
em todas as suas formas, deve garantir que essas intenções e ações sejam
comunicadas à toda estrutura organizacional, de maneira clara e objetiva.

Como se vê, é a partir do apoio e o compromisso da Alta Administração
e do engajamento e conduta dos líderes que os demais membros da equipe
serão orientados no sentido de atingir os objetivos fixados. Por essa razão, o
comprometimento da Alta Administração está ligado à primeira das sete
Dimensões de Integridade da DATAPREV - o Ambiente de Integridade –
retratando o comprometimento com as ações de integridade, tanto no apoio
visível e inequívoco para a consolidação da cultura de integridade, quanto no
aperfeiçoamento da estrutura organizacional de forma a viabilizar o sistema de
integridade na Empresa.

O Conselho de Administração aprova, apoia, promove, delibera e
monitora a Política de Conformidade e Integridade, a Politica de Governança, a
Politica de Gestão de Riscos a Política de Transações com Partes Relacionadas
e outras que trazem o tema Ética, Integridade e o combate a desvios de todas
as formas e naturezas. Nesse sentido, os membros do Conselho apoiam e
validam este documento e determinam a sua observância e atendimento por
todo o corpo funcional.

Cinara Wagner Fredo
Presidente do Conselho de Administração

1. Conselho de Administração



A DATAPREV é uma empresa pública de fundamental importância para
o aperfeiçoamento das políticas públicas nacionais. Por meio dela, são
processados mensalmente cerca de 36,16 milhões de benefícios
previdenciários e, mais recentemente, ela se destacou na estruturação do
pagamento do Auxílio Emergencial a milhões de brasileiros em tempo recorde.
Não é possível pensar em todo esse trabalho sem considerar o viés da
integridade, tema cada vez mais presente no cotidiano das organizações.

A palavra “referência” prevista na Visão institucional da Empresa - Ser
referência para o cidadão e o Estado na prestação de serviços digitais para
implementação de políticas sociais - não trata apenas dos aspectos técnicos ou
tecnológicos. Para nós, não basta entregar valor à sociedade, não é suficiente
prover soluções digitais para o exercício da cidadania sem a garantia da
integridade em todos os procedimentos. É imprescindível que essa entrega seja
pautada pelos mais elevados padrões éticos e profissionais em todas as
nossas atividades. Só por meio do engajamento de cada um é possível manter
e avançar no papel destacado da DATAPREV como uma empresa bem sucedida
no cumprimento de sua missão institucional e na observância à boa conduta,
aos princípios, aos valores e o compromisso corporativo e individual com a
integridade, requisito esse que vem sendo demandado no mundo inteiro como
condição de sustentabilidade para as organizações.

Com as ações planejadas neste documento, a DATAPREV busca
alcançar o nível de referência em Integridade, tanto no ambiente interno
governamental na condição de empresa estatal, como no ambiente externo de
mercado, exercendo influência no setor que atua e em toda a sua cadeia de
relacionamento, fornecedores, colaboradores e parceiros de negócio.

Gustavo Canuto
Presidente

2. Presidente



O Plano Diretor de Integridade Corporativo - PDIC é um marco
referencial na DATAPREV, elevando os princípios relativos à Integridade ao
nível dos documentos estruturantes e táticos da empresa.

Ao alinhar o Planejamento Estratégico, o Plano de Negócios e o Plano
Diretor de Tecnologia da Informação com o PDIC, a empresa dá a dimensão que
as ações de busca constante da melhoria da cultura organizacional quanto a
ética, a Integridade e o combate aos desvios de conduta, perpassam e são
transversais a todas as áreas de negócio da instituição.

Com esse objetivo, este documento, estruturado nos Pilares da Política
de Conformidade e Integridade, apresenta os Princípios norteadores,
estabelece as Diretrizes Táticas de Integridade para as quais estão associadas
iniciativas que permitirão à DATAPREV alcançar o nível de excelência de
maturidade pelo comprometimento, responsabilidade, transparência e padrões
de conduta, adequado e condizente com os esforços, intenções e ações que a
empresa adota na sua atuação.

Isabel Santos 
Diretora de Governança Corporativa e Jurídica

3. Diretoria



4. Introdução e  
Metodologia



CONSOLIDAR

o apoio da Alta 
Administração às 

iniciativas de ética, 
conformidade e 

integridade

ALINHAR

as iniciativas das áreas à 
estratégia da Empresa 
no que diz respeito aos 

valores éticos e 
organizacionais.

PROMOVER

a cultura de conformidade 
e integridade em todos 

os níveis da organização, 
nas relações internas e 

externas, como 
resultado da atuação 

sistêmica e da gestão de 
riscos.

Assim, a partir dos Pilares de Prevenção, Detecção e Correção, alinhados aos Princípios e
Diretrizes Gerais estabelecidos na Política de Conformidade e Integridade, que norteiam as ações de
Integridade e Ética, e dada a transversalidade do tema, foram traçadas as diretrizes para o Programa de
Conformidade e Integridade, mantendo, desse modo, o alinhamento com os propósitos da estratégia da
Empresa.

As diretrizes definidas neste documento, são associadas às dimensões de integridade,
estabelecidas com base no Guia de Implantação de Programa de Integridade nas Empresas Estatais,
publicado pela Controladoria-Geral da União – CGU¹, nos pilares definidos pela LEC (Legal Ethics Compliance
)² e os elementos de Compliance descritos na publicação do IBGC; Compliance à luz da Governança
Corporativa³

Este Plano Diretor viabiliza, portanto, além do alinhamento estratégico interno, o posicionamento
da DATAPREV como referência em planejamento para a integridade, considerando, para isso, a legislação
pertinente, os normativos dos órgãos de controle e as referências teóricas nacionais e internacionais sobre o
tema.

¹https://www.gov.br/cgu/pt-br/centrais-de-conteudo/publicacoes/etica-e-integridade/arquivos/guia_estatais_final.pdf
²https://lec.com.br/beta2021final/os-10-pilares-de-um-programa-de-compliance/
³https://conhecimento.ibgc.org.br/Paginas/Publicacao.aspx?PubId=23486

4.1. Introdução
O Plano Diretor de Integridade Corporativa da DATAPREV (PDIC), alinhado ao Planejamento

Estratégico Institucional, é um instrumento de diagnóstico, planejamento e gestão necessário para traduzir
a estratégia da Empresa, sua Missão, Visão e Valores em diretrizes para a consolidação de uma cultura de
integridade em todos os níveis de atuação na Empresa. 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.

Não é por acaso que, no entendimento da CGU, no Guia de Implantação de Programas de
Integridade nas Empresas Estatais, (2015, p.09) “A gestão da integridade é um componente da boa
governança, condição prévia que dá às outras atividades da entidade legitimidade, confiabilidade e eficiência.”
Por isso estão entre os principais objetivos deste documento:



A elaboração da metodologia do Plano Diretor tem por objetivo descrever o caminho a ser
percorrido para atingir os objetivos propostos . A elaboração e a revisão do Plano Diretor de
Integridade Corporativa da DATAPREV são estruturadas com base no modelo do Ciclo PDCL,
metodologia voltada para a melhoria contínua dos processos e resolução de problemas. A partir da
identificação de situações-problema, elabora-se um plano de ação, em seguida, passa-se à etapa de
monitoramento e verificação, culminando com propostas de melhorias. Para tanto, são considerados
os seguintes preceitos:

LEARN
Analise os 
gaps da 
execução 
(Riscos, 
controles, 
indicadores) 
e proponha 
melhorias

PLAN
Identifique problemas Planeje 
melhorias. 
Crie Planos.

CHECK
Monitore os resultados. 
Resolva os problemas. 

DO
Envolva as 
pessoas e 
execute o 
plano

PLANEJAR. Planejamento das
atividades previstas para o atendimento
das diretrizes deste plano, observando
os papéis, as responsabilidades, as
obrigações de cada área responsável
pelas ações e os riscos, visando o
comprometimento de todos os
empregados com a ética, a moral e a
boa conduta.

FAZER. A execução do planejamento
é realizada por meio do programa
específico do Plano de ação anual,
para o período deste PDIC. Deve
considerar a conscientização dos
agentes envolvidos para os padrões
éticos e valores organizacionais, que
devem ser observados em todas as
etapas: comunicação, operação,
procedimentos, relacionamento,
controles e documentação.

CHECAR. Os procedimentos estabelecidos para
monitoramento e controle da execução das atividades e
processos ocorrem por meio de indicadores definidos de
modo a viabilizar a melhoria contínua.

APRENDER. A ação visa à melhoria
contínua, que pode ser obtida por
meio do aperfeiçoamento das
iniciativas previstas para o
atendimento dos diretrizes do
Plano.

4.2. Metodologia



5. Pilares e 
Dimensões 

de Integridade



PREVENÇÃO: A Prevenção representa o pilar fundamental da 
Conformidade e da Integridade. Consiste nas ações que permitem evitar 
que o desvio de conduta, a fraude, a corrupção e as não conformidades 
ocorram. 

DETECÇÃO: Detectar significa identificar, revelar, descobrir. Por isso, a
Detecção é o segundo Pilar da Política de Conformidade e Integridade
da DATAPREV. Por meio da identificação do problema, abre-se a
possibilidade da remediação e, se for o caso, da responsabilização.

CORREÇÃO: O Pilar da Correção trata das medidas de remediação ou
responsabilização que devem ser adotadas sempre que uma não
conformidade ou irregularidade for identificada. Viabiliza o retorno do
processo ou da ação ao curso adequado, a melhoria dos controles e a
responsabilização dos envolvidos.

O presente Plano Diretor de Integridade Corporativa baseia-se nos pilares definidos na
Política de Conformidade e Integridade da DATAPREV, estabelece as diretrizes e
compromissos da Empresa para prevenir e combater, de forma tempestiva, todas as formas
de desvio de conduta, irregularidades, fraude e corrupção, bem como instigar a observância
do Código de Conduta Ética e Integridade, dos normativos internos e da legislação vigente
nas relações internas e externas de seus agentes.

5.1. Pilares



A estrutura de Integridade requer uma ação coordenada de instrumentos e atores de
várias áreas da Empresa. A Integridade da DATAPREV é organizada em dimensões, cada uma
delas com abrangência temática bem definida, mas com medidas de integridade que se
caracterizam por um aspecto transversal aos vários processos da Empresa.

5.2. Dimensões

ANÁLISE DE 

RISCOS

POLÍTICAS E 

PROCEDIMENTOS

COMUNICAÇÃO E 

TREINAMENTO

AMBIENTE DE 

INTEGRIDADE

Aval explícito e apoio incondicional
ao Programa de Conformidade e
Integridade e ao desenvolvimento
de uma estrutura organizacional
para viabilizar sua efetividade,
incluindo o ambiente favorável à
responsabilidade socioambiental e
respeito à dignidade humana.

Análise dos eventos com impactos
negativos para o alcance dos
objetivos da Empresa e da
reputação organizacional

Formalização dos procedimentos
e condutas esperadas, visando,
entre outros, manter a
conformidade, garantir uma
cultura de integridade e a
valorização de comportamentos
éticos.

Treinamento e divulgação de
informações para proporcionar a
compreensão e o engajamento
dos empregados nas ações de
conformidade e integridade.



REMEDIAÇÃO E 

MEDIDAS DISCIPLINARES

Tratamento de irregularidades, condutas ilícitas e comportamentos antiéticos,
incluindo eventuais aplicações de medidas disciplinares ou remediações tomadas,
bem como eventuais revisões do Programa de Conformidade e Integridade
considerando as lições aprendidas.

MONITORAMENTO E 

REPORTE

MECANISMOS DE DENUNCIA 

E CONTROLE SOCIAL

Processo contínuo para verificar o
funcionamento das dimensões do
programa de conformidade e
integridade conforme planejado e
fundamentar a tomada de
decisão.

Formas de recepcionar e alertar a
DATAPREV quanto a violações de
conduta ou desvios disciplinares
dos agentes públicos, direta ou
indiretamente a ela vinculados,
bem como quaisquer possíveis
irregularidades envolvendo a
Empresa.



6. REFERENCIAL 
ESTRATÉGICO 



O cenário de pandemia possibilitou a introdução de uma jornada de
transformação cultural na DATAPREV, potencializando a mudança de mindset,
assim como a percepção de seus colaboradores sobre o papel institucional da
Empresa. A DATAPREV iniciou essa jornada em 2020 por meio de um
Assessment de Cultura (baseado em valores), o qual resultou na identificação de
valores corporativos existentes e desejados para serem incorporadas em seu
referencial estratégico (missão, visão, valores e objetivos estratégicos). O
resultado desse trabalho foi um mapa estratégico aderente aos valores
condizentes com a Empresa, assim como, um aprimoramento da missão, da
visão e dos objetivos estratégicos.

O Mapa Estratégico é uma representação gráfica da estratégia, que
comunica os desafios que a organização terá que superar para concretizar sua
missão e visão de futuro, estruturado por meio de objetivos estratégicos
distribuídos nas perspectivas de Clientes, Processos, Financeiro e
Aprendizagem, possibilitando desta forma uma comunicação direta acerca da
estratégia da Empresa.

6.1. REFERENCIAL ESTRATÉGICO



A DATAPREV vem aprimorando seu modelo de Gestão Estratégica, com análise de
riscos, oportunidades e indicadores de performance, de forma contínua e integrada para auxiliar
os gestores na condução da Empresa, tendo como pilares: 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 viabilizando o cumprimento de
sua missão institucional e o alcance de sua visão, assim como, proporcionar à sociedade uma
melhor experiência no acesso aos serviços públicos.

A Gestão Estratégica é um processo fundamental na busca de se garantir a execução da
estratégia, bem como o alinhamento desta com a operação, pois serve para definir regras, criar
estruturas e dirigir a organização, interagindo diretamente com outras disciplinas, como o
planejamento, gestão de indicadores, portfólio de programas e projetos, riscos, processos e
aquisições.

A GESTÃO ESTRATÉGICA



O PLANEJAMENTO 
ESTRATÉGICO

Por sua vez, 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
porque ela faz. Além de
alocar recursos, essas
decisões servem para
alinhar propósitos,
programas e projetos,
pessoas, estruturas, bem
como gerar aprendizagem
organizacional. Os produtos
do planejamento estratégico
são: Plano Estratégico
Institucional, Plano de
Negócios (PN), Plano Diretor
de Tecnologia (PDTI), Plano
Diretor de Integridade
Corporativa (PDIC) e o
Portfólio de Programas e
Projetos.



Projetos geridos 

coordenadamente

Características 

dos

Programas

Corporativos

Benefícios de médio 

e longo prazo

Promoção 

da Sinergia

Otimização

de Recursos

Replanejamento

Cíclico

Gestão Estratégica 

Compartilhada

Objetivos 

Alinhados

                 
                     

Recortes Anuais
(planos de ação)

2022
2023

2024
2025

2026

Por fim, o Portfólio de Programas e Projetos que possui seu planejamento plurianual, sendo
materializado em um Plano de Ação com recortes anuais. O Plano é monitorado mensalmente por meio de
plenárias, ou seja, reuniões com todos os responsáveis pelos programas. Essa reuniões tem como
objetivo, analise o desempenho do Plano, assim como, proceder as devidas correções de rumo, nos casos
em que o execução destoar do planejado.

Os programas na DATAPREV nascem do desdobramento da estratégia e dos planos táticos. No
caso do Programa de Integridade e Conformidade –PDIC, estabelecesse as diretrizes e iniciativas
relacionadas a cada uma das dimensões de integridade adotadas na empresa. A partir de tal
direcionamento, o programa é estruturado trazendo objetivos, benefícios, indicadores, aquisições,
capacitações e os principais resultados esperados para sua execução. São essas ações que proporcionam
o acompanhamento efetivo das metas definidas no PDIC, por meio de indicadores objetivos e, por
consequência, sua contribuição no alcance da estratégia organizacional.

O Portfólio de Programas e Projetos é o instrumento de gestão em nível Tático/Operacional,
responsável por materializar todo referencial estratégico e seus desdobramentos em ações concretas de
forma a proporcionar a otimização dos meios e maximização dos resultados. Cabe frisar que os programas
possuem 7 características que auxiliam a gestão no execução de seu planejamento.



VALORES INSTITUCIONAIS

2022-2026

V
A

L

O

R

E
S

Integridade
Agimos com transparência, ética, em conformidade com a legislação

Comprometimento
Assumimos nossas responsabilidades para fazer o que precisa ser feito 

com qualidade

Colaboração
Construímos juntos, pois o resultado é de todos

Foco no cidadão e no cliente
A satisfação do cidadão e o atendimento ao cliente significam o nosso sucesso

Orientação para resultados
Buscamos entregar os melhores resultados em tudo que fazemos

Segurança e privacidade dos Dados
Preservamos e protegemos os dados que guardamos

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.

A DATAPREV entende que não há como dissociar integridade de valores institucionais. O Plano
Diretor de Integridade Corporativa é, nesse sentido, desenhado visando a efetivação dos valores da
empresa na execução dos processos das unidades organizacionais, consolidando o aspecto transversal da
integridade em seus pilares e dimensões.

A busca permanente por garantir o ambiente e os meios para a deliberação ética pelos órgãos de
governança e gestão da empresa é fundamento para as iniciativas traçadas neste PDIC, permeando todos
os níveis da DATAPREV. Assim, o Programa de Conformidade e Integridade, ao operacionalizar o
planejamento tático, deve orientar a atuação do Sistema de Integridade para o aprimoramento contínuo
dos controles internos, cultura organizacional e conduta ética como forma de consolidação dos valores da
empresa.

Mais do que prevenir fraudes e irregularidades, deve-se cumprir a missão com foco na visão, mas
sem perder de vista os valores institucionais. A cultura ética e a identidade organizacional devem pautar a
conduta de todos os colaboradores

6.2. VALORES



7. Diretrizes Táticas 
de Integridade



D1 – Ampliar as formas de apoio da Alta Administração para o
fortalecimento do ambiente, da cultura e das estruturas de Integridade na
Empresa.Ambiente de 

Integridade

7. Diretrizes Táticas

D2 – Promover ambiente favorável às boas práticas de inclusão,
responsabilidade social e sustentabilidade, tratando, com respeito e
igualdade, todas as pessoas, independentemente de suas características de
cor, nacionalidade, gênero, opção sexual e outras inerentes ao ser humano.

Ambiente de 
Integridade

D3 – Promover ações preventivas e detectivas, para público interno e
externo, como forma de mitigar os riscos à integridade e regulatórios, e
aprimorar continuamente o processo de Gestão de Riscos à reputação
corporativa.

D4 – Estruturar e implementar procedimentos de monitoramento de riscos
de terceiros (due diligence) para verificação de idoneidade e integridade de
fornecedores.

Análise de 

Riscos

Análise de 

Riscos

O Plano Diretor de Integridade Corporativa da DATAPREV segue os Princípios e as Diretrizes
Gerais determinados na Política de Conformidade e Integridade para orientar a evolução da
maturidade da DATAPREV e detalha as diretrizes relacionadas às dimensões de integridade.

As Diretrizes Táticas foram definidas de forma a permitir a proposição, o planejamento e o
monitoramento das ações de integridade em cada uma das Dimensões de Integridade, no período
abrangido por este documento.



D5 – Manter normativos internos, procedimentos e o Código de Conduta
Ética e Integridade, atualizados para assegurar a conformidade com leis e
regulamentos aplicáveis, baseados no ambiente de atuação da DATAPREV e
sua na exposição à riscos.

D6 – Aperfeiçoar constantemente os normativos e procedimentos internos
visando a consolidação da gestão de conformidade e integridade corporativa
e suas boas práticas.

D7 – Manter comunicação acerca de condutas esperadas (ética e
integridade), de forma transparente, contínua, clara, objetiva e direcionada
para público interno e externo.

D8 – Disponibilizar capacitação periódica e contínua para todos os
empregados e grupos específicos , sobre temas relacionados à Integridade.

Políticas e 
Procedimentos

Políticas e 
Procedimentos

Comunicação 
e treinamento

Comunicação 
e treinamento

D9 – Promover a divulgação para as partes interessadas de informações do
seu interesse, de forma clara e ágil, primando pela transparência,
compromisso, qualidade e confiabilidade.

Comunicação 
e treinamento

7. Diretrizes Táticas



D10 – Fortalecer o canal de denúncias como elemento de convergência dos
registros de manifestações ou notificações de irregularidades de qualquer
natureza, no âmbito de atuação da DATAPREV, assegurando a proteção a
identidade do denunciante e o exercício do controle social.

D11 – Aprimorar continuamente os procedimentos para a interrupção
imediata de não conformidades e apuração de irregularidades, assegurando
a imparcialidade, a impessoalidade, o contraditório, a ampla defesa e a
ausência de conflito de interesses no processo apuratório.

D12 – Implementar o monitoramento contínuo e o reporte periódico das
ações planejadas no programa de integridade e manutenção dos registros
identificando as ações tomadas visando ao seu aperfeiçoamento na
prevenção, detecção e combate à ocorrência dos atos lesivos e desvios de
conduta.

D13 – Garantir a prestação de contas de forma transparente, sistemática e
ativa viabilizando deliberações éticas e assertivas. orientadas pelas
evidências, pela conformidade legal, pela qualidade regulatória, pela
simplificação e pelo apoio à participação e controle social.

Mecanismos 
de Denúncia e 
controle social

Remediação 
e Medidas 

Disciplinares

Monitoramento 
e reporte da 
integridade

Monitoramento 
e reporte da 
integridade

7. Diretrizes Táticas



8. Contexto de 
Integridade 



8. Contexto de Integridade
Nos últimos anos, as ações de combate e prevenção à corrupção vêm

sendo tratadas como de suma relevância no mundo inteiro, seja na percepção de
que combater a corrupção trata de bem comum, de justiça social, de correta
utilização de recursos nas questões fundamentais dos direitos humanos de saúde,
educação e cidadania, de incremento de recursos externos, de índices de confiança
no País, ou seja mesmo na imagem interna e externa de cada país no cenário
global.

Cuidar da gestão da integridade contribui para o aumento do nível de
confiança na DATAPREV, por parte dos colaboradores, da sociedade e de seus
clientes, e alavanca bons negócios. Nesse sentido, um sistema de gestão de
integridade diz respeito a um conjunto de arranjos institucionais,
regulamentações, instrumentos de gerenciamento e controle, além do
fortalecimento de valores éticos com o objetivo de promover a integridade, a
transparência e a redução do risco de atitudes que violem os padrões e políticas
formalmente estabelecidos.

A Lei nº 12.846/2013, conhecida como Lei Anticorrupção, posteriormente
regulamentada pelo Decreto nº 8.420/2015, inaugurou uma nova era para a
matéria no Brasil, pois regulamenta todo o sistema de integridade nacional. Com
isso, cresce no país o número de empresas com programas de integridade
implementados visando proteger a própria empresa, seus acionistas e
proprietários de atos de corrupção ou outras condutas previstas na Lei.

Diante dessa perspectiva histórica, podemos esperar que a tendência de
estruturação de programas de integridade em empresas públicas e privadas seja
algo tão fundamental e essencial às suas atividades quanto suas áreas de negócio,
já que podemos observar a consolidação tanto das melhores práticas para um
programa de integridade eficiente como também legislação produzida sobre o
tema.

A integridade, como componente da boa governança, tem sido fomentada
no âmbito da administração pública federal, como um impulsionador para as
políticas públicas e negócios, com foco na valorização da ética, legalidade,
organização, gestão de risco e transparência. Para isso, é preciso uma forte ação
institucional, uma conscientização geral da sociedade e a criação de mecanismos
funcionais de prevenção, detecção e correção de atos ilegais e desvios éticos.

A DATAPREV por seu relevante papel no cenário nacional, vem
empreendendo esforços, desde 2016 quando foi aprovada a Política de
Integridade Corporativa por meio da Resolução de Conselho CADM/001/2016 , no
sentido de impulsionar os mecanismos anticorrupção de forma institucional,
contemplando ações e condutas efetivas de combate e prevenção à corrupção,
bem como aquelas de promoção à ética e à integridade organizacional, que foram
estruturadas por meio do Plano de Integridade 2019-2020 e continuam em
processo de aprimoramento e difusão contínuos na Empresa.



Faz parte da estratégia de posicionamento e imagem da DATAPREV atuar de forma
transparente e agir fundamentada na lei e em valores éticos, o que inclui, de forma determinante, a
demonstração do compromisso em evitar a ocorrência de infrações. Para isso, a empresa deve
mitigar o risco de exposição a comportamentos incompatíveis com seus valores, padrões de ética e
conformidade legal, assim como atuar de forma eficiente e tempestiva na detecção, correção ou
remediação de comportamentos que possam causar efeitos negativos relevantes e adversos.

Em 2019, com a criação da Diretoria de Governança Corporativa e Jurídica - DGJ, que trata
a integridade de forma especializada, estabeleceu-se a atual estrutura de Integridade da Empresa,
permitindo que a matéria seja tratada de forma organizacional, sistêmica e direcionada.

A DATAPREV, na vanguarda das ações de Integridade, busca o alinhamento de suas ações
antenada com as melhores práticas e orientações de combate a fraude, corrupção e desvios de
conduta. Várias são as iniciativas que visam à disseminação dos valores éticos, da gestão de riscos e
implantação de procedimentos para a prevenção, detecção e correção de eventuais irregularidades.
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O Plano Diretor de Integridade consolida as políticas e ações conduzidas por
diversas unidades da estrutura organizacional da Empresa, em consonância com as
respectivas atribuições, para pautar a conduta dos dirigentes, empregados, parceiros e
terceiros de todo o complexo de relacionamento da DATAPREV, evidenciando o
compromisso da instituição para a disseminação de boas práticas de gestão e a constante
promoção de um ambiente corporativo transparente e ético.

São instâncias responsáveis pela Integridade:

8.1. Instâncias e responsabilidades

No âmbito da Alta Administração, o Conselho de Administração aprova as macrodiretrizes
do Processo de Prevenção e Combate à Corrupção, assim como os padrões de
comportamento a serem adotados por todos que integram a Instituição, com o objetivo
de repudiar práticas de atos de corrupção, suborno, extorsão, propina, fraude, e quaisquer
outros ilícitos.

A Diretoria Executiva, por meio de cada um dos seus membros, deve demonstrar apoio
visível e comprometimento com relação à integridade e à prevenção da corrupção e
demais atos lesivos previstos na Lei Anticorrupção, para toda a instituição e no nível
subordinado a sua área de atuação.

A Diretoria de Governança Corporativa e Jurídica – DGJ – é a Diretoria responsável pelo
direcionamento das ações de integridade e riscos corporativos na DATAPREV, alinhadas
às estratégias da Empresa, de forma a garantir a governança corporativa baseada em
integridade, conformidade, ética e transparência.

DIRETORIA DE GOVERNANÇA CORPORATIVA E JURÍDICA

DIRETORIA EXECUTIVA

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO



8.1. Instâncias e responsabilidades

Constitui uma atividade independente e objetiva de avaliação e consultoria. Avalia se os
processos de governança, de gerenciamento de riscos e de controles internos para mitigar os
riscos de irregularidades, fraudes e corrupção são adequados e suficientes.

Área que exerce as atividades correcionais, sendo responsável por instaurar sindicâncias,
procedimentos e processos para apuração de desvios disciplinares, corrupção, atos ilícitos,
dentre outros, em razão de fatos ocorridos no âmbito da Empresa, inclusive na
responsabilização de entes privados. Também tem em suas atividades as ações de
prevenção, a elaboração e revisão de normativos, assim como a gestão dos sistemas
integrantes da correição no âmbito da CGU.

Promove o controle e participação social por meio do tratamento das manifestações dos
clientes, parceiros comerciais, força de trabalho e da sociedade em geral, com vistas ao
aprimoramento dos serviços prestados e da gestão da Empresa. Concentra o recebimento de
denúncias no âmbito da empresa. Integra o Sistema de Ouvidorias do Poder Executivo federal
(SisOuv) e no final de 2019 passou a integrar a Rede Nacional de Ouvidorias. Também é o
órgão responsável por gerir as ações de transparência ativa e passiva.

Atua promovendo a observância dos padrões de conduta e na orientação, educação,
formação de consciência e, eventualmente, censura ética, visando sempre ao bem
comum.

SUPERINTENDÊNCIA DE AUDITORIA INTERNA

CORREGEDORIA

OUVIDORIA

COMISSÃO DE ÉTICA



8.1. Instâncias e responsabilidades

A Rede de Agentes de Integridade é formada por empregados voluntários com a
finalidade de difundir e consolidar a cultura de integridade na Empresa, por meio de
agentes multiplicadores ativos na prevenção à fraude e à corrupção, e na promoção
ética organizacional.

O Conselho Fiscal, como órgão independente de controle e fiscalização, busca o
alinhamento dos princípios da Governança Corporativa de transparência, equidade e
prestação de contas, contribuindo com seus posicionamentos e recomendações para
o melhor desempenho da organização e o ambiente íntegro.

O Comitê é responsável pelo assessoramento do Conselho de Administração, atuando
precipuamente sobre assuntos relacionados a auditoria, controles internos
(estruturas de controle), gerenciamento de riscos, gestão da integridade,
planejamento, entre outros demandados pelo Conselho de Administração da
DATAPREV.

REDE DE AGENTES DE INTEGRIDADE

CONSELHO FISCAL

COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO



8.1. Instâncias e responsabilidades

A Superintendência de Governança e Gestão Estratégica – SUGV – subordinada à DGJ,
possui atribuições de governança corporativa para alinhar ações estratégicas, otimizar
os processos de negócios, promover a integridade corporativa, acompanhar e controlar
projetos e programas e a gestão de riscos corporativos e acompanhar o desempenho
organizacional.

Sua função principal é orientar na identificação e mitigação dos riscos que possam ser
relevantes e materiais em termos de impacto negativo nos resultados e na
continuidade do negócio.

Desenvolver e prover mecanismos para prevenir, detectar e remediar situações de
fraudes, irregularidades e atos de corrupção, bem como de mitigação de risco, por meio
da coordenação dos trabalhos do Sistema de Integridade, visando à preservação da
reputação organizacional.

Coordenar e executar medidas para prover ambiente organizacional ético e íntegro, por
meio de ações preventivas, detectivas e corretivas em relação à ocorrência de fraude e
corrupção.

Órgão responsável por promover e coordenar o processo de gestão dos normativos da
Empresa, bem como a execução e o controle as atividades relativas às alterações da
estrutura organizacional.

SUPERINTENDENCIA DE GOVERNANÇA E GESTÃO ESTRATÉGICA

COORDENAÇÃO DE GESTÃO DE RISCOS CORPORATIVOS

COORDENAÇÃO GERAL DE INTEGRIDADE E CONFORMIDADE

COORDENAÇÃO DE INTEGRIDADE

COORDENAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO E NORMATIZAÇÃO



9. Modelo de três
Linhas



Considerando o Modelo de Três Linhas (2020) do “The Institute of Internal Auditors (The IIA)”,
modelagem essa adotada no âmbito da DATAPREV, e que facilita a compreensão dos papéis de cada
uma das linhas, onde é definido que cabe à Alta Administração fornecer as diretrizes, as estruturas e
as condições para operacionalização das ações.

Já os papéis de primeira linha são exercidos pelos atores operacionais que gerenciam os riscos e
têm a propriedade sobre eles. São os “donos dos riscos”. Estes são os responsáveis por programar e
instituir as ações corretivas para resolver as deficiências nos processos e implementar os controles
internos. Assim, estão diretamente alinhados com a entrega de produtos e/ou serviços aos clientes
da organização, incluindo funções de apoio.

Os papéis de segunda linha são exercidos pelos especialistas das áreas (Gerência de Risco,
Controles Internos, Integridade, Transparência, Correição, etc), que tem por atribuição estabelecer
diversas funções e gerenciamento de riscos e conformidade para auxiliar a desenvolver e a monitorar
os controles da primeira linha, fornecendo conhecimento e orientação adequados.

Papéis da 1ª linha: 

Unidades 
Administrativas

Gestores
Guardiões de 

Processos

Papéis da 2ª linha: 

Integridade
Riscos
Ética

Ouvidoria
Corregedoria

ALTA ADMINISTRAÇÃO

Papéis:

9. Modelo de três Linhas

Por fim, a terceira linha,
executada pela Auditoria
Interna, fornece à estrutura
da Alta Administração
avaliações baseadas no
maior nível de independência
e objetividade dentro da
organização, com avaliação
da gestão de riscos,
controles e governança. Tem
o papel também de articular
junto às instâncias de
Integridade a troca de
informações que
possibilitem a melhor
execução e orientação das
suas englobando as
atividades de Integridade.

Figura adaptada as estruturas da DATAPREV



10. Sistema de 
Integridade



Com o alinhamento do Plano Diretor de Integridade e, visando ao aprimoramento dos
mecanismos de promoção da integridade e combate à fraude e corrupção, as ações derivadas do
programa devem ser executadas por diferentes unidades internas, que possuem em suas atribuições
as características típicas relativas à Integridade, quais sejam: Ética, Transparência, Riscos, Correição e
Monitoramento.

A necessidade de atuação integrada e abordagem sistêmica das ações da integridade na
DATAPREV compreende essa estrutura multissetorial complexa associada às diretrizes gerais de
combate à fraude e corrupção previstas no arcabouço normativo que integram o Programa.

As unidades devem, respeitadas as respectivas particularidades administrativas, atribuições e
competências normativas e legais, atuar de forma integrada e sistêmica com o necessário
compartilhamento de insumos e informações, de modo que o fluxo das ações seja contínuo, efetivo e
iterativo, que permita não só agir de forma preventiva e corretiva, como também apresentar e
proporcionar informações à Alta Administração para a tomada de decisão com base em dados
transparentes, depurados e tratados, agregando VALOR à gestão. Por meio da implementação da
gestão da integridade, consolidam-se os pilares da Prevenção, Detecção e Correção.

CGIC

COINCOMISSÃO 
DE ÉTICA

COONCORG

CORCOUVI

Sistema de Integridade

Corregedoria

Comissão de Ética

Coordenação de
Integridade

Coordenação de 
Riscos Corporativos

Coordenação de 
Organização e Normatização

Ouvidoria

Coordenação Geral
de Integridade e Conformidade

10. Sistema de Integridade



As instâncias componentes do sistema deverão atuar em conjunto, dentro dos limites de suas
competências, e cabe à Coordenação-Geral de Integridade e Conformidade a organização e
consolidação das informações para o aperfeiçoamento da gestão. O sistema de Integridade visa:

10. Sistema de Integridade

Propor ações e melhorias aos
mecanismos de conformidade e
integridade da dataprev

Apoiar a gestão na identificação de riscos
à integridade e regulatórios e na
implementação de respectivos controles

Propor ações educacionais conjuntas,
para disseminação de conhecimentos e
informações sobre o tema

Disponibilizar as informações envolvendo
o sistema de integridade, de forma
tempestiva e rotineira, para tomada de
decisão

Adotar ações conjuntas para prevenir,
remediar e corrigir ações ou atos que
configurem riscos à integridade que
possam vir a comprometer imagem e
operação da empresa.



11. Iniciativas relacionadas

às Dimensões de 
Integridade



As iniciativas foram vinculadas às Diretrizes

Táticas agrupadas nas Dimensões de

Integridade. Elas buscam direcionar as ações

de integridade para o alcance, ao longo do

período desse PDIC, das melhores práticas e,

consequentemente, um ambiente institucional e

de negócios com os seus riscos à integridade

mapeados, monitorados e mitigados.



O Ambiente de Integridade é a dimensão
que retrata o comprometimento da Alta
Administração com as ações de integridade, com
o apoio visível e inequívoco para a consolidação
de uma cultura de ética e integridade, na conduta
com respeito e igualdade a todas pessoas, e no
aperfeiçoamento da estrutura organizacional
para viabilizar a gestão da integridade na
Empresa.

Os ocupantes dos cargos de liderança da empresa precisam, além de apoiar, demonstrar
bons exemplos para o corpo funcional, confirmando assim o “tom da Liderança” ( tone from the top ).

O Ambiente de Integridade está relacionado à estrutura necessária para o aperfeiçoamento
da cultura de conformidade e integridade. As iniciativas planejadas serão aplicadas no sentido de
aprimorar a gestão da integridade nos diferentes níveis de gestão.

11.1. Ambiente de Integridade

Fortalecer as áreas do Sistema de
Integridade com estruturas
especializadas para as dimensões do
Programa de Conformidade e Integridade

Estabelecimento de objetivos ou
parâmetros de gestão da integridade
para todas as áreas da Empresa

Proporcionar capacitação anual para o
pessoal do quadro do sistema de
integridade

Vinculação das capacitações em
integridade à admissão, progressão
funcional e/ou remuneração do corpo
funcional

Aprimorar fluxos informacionais entre a
Alta Administração e o Sistema de
Integridade



Esta dimensão consiste na identificação
de vulnerabilidades a que a DATAPREV está
exposta quanto a possíveis ocorrências de
fraude, corrupção, irregularidades e
comportamentos incompatíveis com seus
padrões de ética e conformidade legal, para o
estabelecimento de controles compatíveis com a
mitigação que se fizer necessária.

Deve ser desenvolvida, alinhada à Política de Gestão de Riscos da DATAPREV e estar de acordo
com a Norma de Gerenciamento de Riscos e Controles Internos da Empresa, abrangendo todos os
níveis da gestão. O monitoramento da gestão dos riscos à integridade é responsabilidade da área de
integridade exercendo o papel de 2ª linha (IIA) e requer a continuidade de esforço institucional para
seu aprimoramento, visando não só a avaliação de riscos internos como também em processos de
contratação de empresas com base em procedimentos de due diligence. As iniciativas planejadas para
a dimensão são:

11.2. Análise de Riscos 

Associação de riscos à integridade e
riscos regulatórios a todos os processos
mapeados da Cadeia de Valor

Utilização da criticidade dos riscos à
integridade como parâmetro para
priorização de processos

Identificação, tratamento e
monitoramento dos riscos à integridade
em nível corporativo

Realização de diligências prévias (due
diligence) nas contratações e renovações
de contrato

Classificação de proponentes para
patrocínios e doações quanto ao grau de
risco à integridade

Mapeamento e monitoramento contínuo
das áreas e processos mais expostos aos
riscos à integridade



O objetivo é estruturar uma base de recomendações para o fortalecimento da integridade em
todas as áreas e garantir o cumprimento dos normativos e procedimentos. As iniciativas planejadas
para a dimensão são:

Trata da definição de políticas e
procedimentos que proporcionam a base de
conhecimento para a estruturação e implantação
das ações essenciais à consolidação de uma cultura
organizacional para integridade. A implementação
das ações normatizadas fomentam a
conformidade, a transparência e o controle social,
bem como a responsabilidade social voltada para a
ética e a sustentabilidade.

11.3. Políticas e Procedimentos

Aprimoramento do processo para
verificação, revisão e atualização dos
normativos internos

Definição de estratégia para ampliar o
engajamento do corpo funcional na
elaboração do Código de Conduta Ética e
Integridade

Implementar Programa de Prevenção de
Lavagem de Dinheiro

Aprimoramento das regras sobre a
realização de reuniões e atividades de
empregados públicos com terceiros no
sentido de evitar fraudes e ilicitudes

Inclusão de critérios de integridade nos
procedimentos para seleção e/ou
permanência no exercício de função de
confiança e de cargo comissionado de livre
nomeação

Controlar atualização de normativos de
integridade

Divulgação e acessibilidade dos
normativos vigentes e suas atualizações



Dispõe sobre a permanente
disponibilização da informação a todo o
corpo funcional quanto à estrutura,
procedimentos e aos mecanismos de
integridade. Trata-se de um
investimento em formação continuada do
corpo funcional e gerencial e demais agentes
públicos direta ou indiretamente vinculados
à DATAPREV para o fortalecimento da
cultura de integridade na Empresa.

11.4. Comunicação e Treinamento

A divulgação dos padrões de conduta previstos no Código de Ética é uma das ações da área de
integridade. Nesse sentido, foi elaborado um Plano de Sensibilização para a integridade, com previsão
de estratégia diversificada para alcançar públicos distintos, internos e externos, na promoção dos
valores éticos e dos valores organizacionais. Além das ações de divulgação, são estruturadas ações
de treinamento e de comunicação de resultados a outras áreas e instâncias, apoiando-se na
transparência como forma de prestação de contas. Nesta dimensão, serão realizadas as seguintes
iniciativas:

Aprimoramento da atuação dos Agentes
de Integridade

Elaboração de cursos temáticos, voltados
para públicos e/ou assuntos específicos

Ações direcionadas a fornecedores e
terceiros interessados e que se relacionem
com a Empresa

Ampliação da estratégia de comunicação
em parcerias com outros órgãos da
administração pública

Inserção do tema integridade de forma
transversal no Plano de Capacitação
Institucional

Implantar instrumentos para verificação
da participação e engajamento dos
empregados nas ações de comunicação e
treinamento

Mensurar a percepção da integridade na
empresa

Gerir a execução do Plano de
Sensibilização de forma sistêmica



O monitoramento contínuo do
Plano de Integridade visa ao seu
aperfeiçoamento. Esse monitoramento
tem por base os critérios de avaliação
definidos no Plano de Integridade da
DATAPREV 2019/2020: existência,
qualidade e efetividade.

No nível operacional, o monitoramento da execução ocorre por meio do acompanhamento do
Plano de Ação. Outras estratégias são necessárias para avaliar além da execução. Por isso, são
utilizados indicadores de avaliações externas, como os indicadores do Ethos e indicadores internos
quanto à percepção e à maturidade da integridade principalmente. Além disso, com a implantação do
processo de monitoramento dos riscos à integridade, é possível verificar a efetividade dos controles
para mitigação desses riscos no âmbito corporativo e nos processos. O Monitoramento torna viável
estabelecer uma relação lógica com os processos da Cadeia de Valor e seus respectivos riscos,
buscando o aprimoramento continuado dos controles propostos. As iniciativas planejadas para a
dimensão são:

11.5. Monitoramento e Reporte de Ações de 
Integridade

Monitoramento por meio de
painel de integridade e
indicadores adequados

Verificação periódica da
maturidade do programa por
meio de indicadores

Integração das informações
do sistema de integridade no
painel de integridade

Aprimoramento do reporte
de informações para a alta
administração e para o corpo
funcional

Monitoramento da evolução
do tratamento de denúncias

Aferição dos benefícios
obtidos pelo Sistema de
Integridade



Os canais de denúncia são
essenciais para o funcionamento do
sistema de conformidade e da empresa.
Por meio dos canais de denúncia , é
possível detectar eventuais
irregularidades e desvios que possam
comprometer a integridade e a
conformidade corporativas.

11.6. Mecanismos de Denúncia e Controle 
Social

A empresa deve adotar políticas que garantam o sigilo e a confidencialidade das informações
recebidas, bem como proteger a identidade do denunciante e impedir a retaliação, e manter o
denunciante informado sobre o andamento os trabalhos de forma objetiva e transparente, a fim de
conquistar a confiança das pessoas nos canais de denúncia e potencializar o controle social. As
iniciativas planejadas para a dimensão são:

Ampliar estratégias
para divulgação dos
canais de denúncia e
participação social

Consolidar medidas de
não retaliação ao
denunciante

Orientar denunciantes
para melhoria no
registro das denúncias



Conformidade e Integridade são
responsabilidade de todos os empregados. Os
normativos internos como Regime Disciplinar e
o Código de Conduta Ética e Integridade
preveem consequências disciplinares devido à
violação das obrigações do contrato de
trabalho, independentemente das sanções
previstas na lei.

Dependendo do tipo e severidade da má conduta, podem ser aplicadas medidas disciplinares 
ou ações de remediação que vão desde uma advertência verbal à demissão do empregado. No caso 
de contratos com terceiros, pode ocorrer desde a suspensão até a rescisão do contrato, sem prejuízo 
de demais penalidades contratuais.

11.7. Remediação e Medidas Disciplinares

Definir critérios e procedimentos para
tratamento de demandas de
irregularidades e apuração de ilícitos

Estabelecer processo de apuração de
variação patrimonial

Estabelecer procedimentos formais e
manuais de investigação interna

Estabelecer protocolos para pronta
interrupção de irregularidades



12. Metas e Indicadores



12. Metas e Indicadores 

Indicador

IMAINT– Índice de Maturidade de Integridade (Ethos)

Descrição: Esse indicador representa o percentual de 
adequação da integridade na DATAPREV aos 
critérios de Integridade, do instituto Ethos.

Responsável: Marcelo Lindoso

Fórmula: Fórmula proprietária definida por órgão externo: 
Instituto Ethos

Meta:

2022 
(out) ≥ 9,2

Periodicidade 
de medição:

Anual

Indicador

TPPI – Taxa de Percepção Positiva de Integridade

Descrição:

O indicador tem como objetivo fortalecer a 
cultura de integridade na Empresa e subsidiar a 
tomada de decisão da alta administração 
quanto ao combate à fraude e à corrupção.

Responsável: Fábia Araújo

Fórmula: 𝐓𝐏𝐏𝐈 =
𝐐𝐑𝐏𝐨𝐬 + 𝐐𝐑𝐌𝐏𝐨𝐬

𝐐𝐑𝐓
𝐱 𝟏𝟎𝟎, onde: 

QRPos - quantidade de respostas válidas com percepção 
positiva da integridade;
QRMpos - quantidade de respostas válidas com percepção 
muito positiva da integridade; 
QRT - quantidade total de respostas válidas da pesquisa de 
opinião.

* Respostas válidas entende-se por respostas de questionários totalmente 
respondidos

Meta:

2022 
(abr) ≥ 80% 
(out) ≥ 80%

Periodicidade 
de medição:

Eventual
(abr e out)

Indicador

TANC – Taxa de Atualização de Normativos de Conformidade e Integridade

Descrição: Taxa dos normativos de conformidade 
e integridade atualizados no ano

Responsável: Denise Estabille

Fórmula: 𝐓𝐀𝐍𝐂 =
𝑸𝑵𝑪𝑰𝑨

𝑸𝑵𝑪𝑰
𝒙 𝟏𝟎𝟎, onde: 

QNCIA = Quantidade de normativos de conformidade e 
integridade atualizados*;
QNCI = Quantidade de normativos de conformidade e 
integridade.

* Entende-se por atualizado inclusive os normativos cuja 
análise aponte a desnecessidade de atualização.

Meta:

2022 
(dez) = 100% 

Periodicidade 
de medição:

Trimestral



Indicador

IEPREV - Índice de aderência às boas práticas do e-Prevenção 

Descrição: O indicador demonstra o nível de aderência 
das boas práticas que integram os 
mecanismos de prevenção, detecção, 
investigação, correção e monitoramento, as 
quais se encontram no Referencial do TCU 
de Combate à Fraude e Corrupção.

Responsável: Marcelo Lindoso

Fórmula: 𝐈𝐄𝐏𝐑𝐄𝐕 =
σ𝐢=𝟏
𝐧 𝐍𝐌𝐄𝐏𝐑𝐄𝐕𝐢

𝒏
, onde: 

NMEPREV = nota obtida por cada mecanismo no sistema e-
Prevenção (fórmula propriedade do órgão externo TCU);
n = quantidade de mecanismos analisados, variando de 1 a n;
i   = incrementador de mecanismos.

Meta:

2022 
(out) ≥ 80

Periodicidade de 
medição:

Eventual
(out)

Indicador

TDQA - Taxa de Denúncias Qualificadas para Apuração

Descrição:

Mede a proporção de denúncias recebidas na 
Ouvidoria com possibilidade de apuração, ou 
seja, com a presença dos elementos mínimos 
para apuração no teor da denúncia.

Responsável: Mauricio Oliveira

Fórmula:𝐓𝐃𝐐𝐀 =
𝑸𝑫𝑨

𝑸𝑫𝑪
𝒙 𝟏𝟎𝟎, onde: 

QDA = Quantidade de denúncias aptas para apuração. A 
informação deve ser repassada pela Corregedoria após 
conclusão da análise de admissibilidade;
QDC = Quantidade de denúncias cadastradas na Ouvidoria. Não 
são contabilizadas as denúncias cadastradas em duplicidade.

Meta:

2022 
(dez) ≥ 63%

Periodicidade de 
medição:

Mensal

12. Metas e Indicadores 

Indicador

QMDR – Quantidade Média de denúncias recebidas por cada mil empregados 

Descrição: Mede o volume do fluxo de denúncias 
recebidas na Ouvidoria, proporcional a 
quantidade de empregados ativos.

Responsável: Mauricio 
Oliveira

Fórmula: 𝐐𝐌𝐃𝐑 =
𝐐𝐃𝐂𝐎 𝐱 𝟏𝟎𝟎𝟎

𝐐𝐄𝐌𝐏
, onde: 

QDCO = Quantidade de denúncias cadastradas na Ouvidoria, Não 
são contabilizadas as denúncias cadastradas em duplicidade;
QEMP = Quantidade de empregados, considera o conceito de 
empregados estabelecido para o Quadro Geral de Pessoal.

Meta:

2022 
(dez) ≥ 2,5 e ≤ 5

Periodicidade 
de medição:

Mensal



Indicador

TMTP – Taxa de processos correcionais ativos concluídos no prazo (120 dias)

Descrição: Percentual de processos correcionais 
ativos com julgamento final, proferido 
pela autoridade julgadora, no prazo 
estabelecido.

Responsável: Wesley 
Ferreira

Fórmula: 𝐓𝐌𝐓𝐏 =
𝐐𝐏𝐂𝐏

𝐐𝐏𝐂
𝐱 𝟏𝟎𝟎, onde: 

QPCP = Quantidade de processos correcionais ativos com 
julgamento final proferido pela autoridade julgadora no prazo* 
definido para o exercício;
QPC = Quantidade de processos correcionais ativos com 
julgamento proferido até a data da medição;

* Valor de referência (prazo) para 2022: 120 dias

** Serão considerados os processos correcionais, de 
competência de julgamento da corregedoria, abertos a partir de 
Novembro do exercício anterior e julgados até Dezembro do 
exercício em questão.

Meta:

2022

(dez) ≥ 85%

Periodicidade:

Quadrimestral

12. Metas e Indicadores 



13. Fatores Críticos 
de Sucesso



Apoio da Alta Administração:
O compromisso e o patrocínio da Alta Administração para com a integridade são fundamentais para a
efetividade das ações planejadas. Trata-se do exemplo que vem de cima, do direcionamento voltado
para a ética, boa conduta e combate a fraude e corrupção.
Conformidade:
Estar em conformidade é pressuposto para a integridade. Significa estar de acordo com a Lei, com as
diretrizes e com os procedimentos definidos internamente.
Gestão de Riscos à Integridade e regulatórios:
A gestão de riscos à integridade e regulatórios é fundamental para a adoção de medidas efetivas de
prevenção, detecção e correção quanto à ocorrência de desvio de conduta, fraude e corrupção.
Comunicação e treinamento:
Sem um plano de comunicação e treinamento efetivo para a capacitação do corpo funcional sobre o
tema, a consolidação de uma cultura organizacional voltada para a integridade pode ser seriamente
comprometida.
Comprometimento de todo o corpo funcional
É essencial para o sucesso de um plano de integridade efetivo o engajamento do seu corpo funcional,
tanto no processo de construção da cultura quanto no incentivo e adoção de ações no combate à
fraude e corrupção.
Integração entre as áreas
A integração gera a concentração dos esforços, diminuição de custos e a simetria das informações
para a tomada de decisão. O tratamento de informações de forma não coordenada expõe a
organização a sérios riscos de integridade e potencializa suas fragilidades.
Comprometimento dos gestores
A titularidade da gestão envolve o comprometimento com ações de governança, transparência, ética
e, essencialmente, integridade, tanto nos atos de gestão quanto no comando das equipes,
observando as capacidades, competências e habilidades. A falta de liderança pelo exemplo, tanto no
cumprimento às normas quanto no comando das equipes, compromete a integridade dos processos e
das ações.

13. Fatores Críticos de Sucesso 
Os Fatores Críticos de Sucesso são de grande importância para a gestão, pois podem

determinar o sucesso ou o fracasso da estratégia adotada na organização. Para que a integridade se
manifeste na cultura organizacional da DATAPREV, e, por conseguinte, os Valores da instituição
sejam consolidados, os seguintes fatores críticos devem ser considerados:



14. Referenciais de 
Integridade



• Lei nº 12.813, de 16 de maio de 2013, Lei de Conflito de Interesses, que dispõe sobre o conflito
de interesses no exercício de cargo ou emprego do Poder Executivo federal e impedimentos
posteriores ao exercício do cargo ou emprego.

• Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011, Lei de Acesso à Informação, que regula o acesso a
informações previsto no inciso XXXIII do art. 5º, no inciso II do § 3º do art. 37 e no § 2º do art. 216
da Constituição Federal.

• Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, Lei Anticorrupção ou Lei da Empresa Limpa, que dispõe
sobre a responsabilização administrativa e civil de pessoas jurídicas pela prática de atos contra a
administração pública, nacional ou estrangeira, e dá outras providências.

• Lei nº 13.303, de 30 de junho de 2016, Lei de Responsabilidade das Estatais, que dispõe sobre o
estatuto jurídico da empresa pública, da sociedade de economia mista e de suas subsidiárias, no
âmbito da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.

• Lei nº 8.429, de 2 de junho de 1992, que dispõe sobre as sanções aplicáveis aos agentes públicos
nos casos de enriquecimento ilícito no exercício de mandato, cargo, emprego ou função na
administração pública direta, indireta ou fundacional e dá outras providências

• Lei Nº 13.260, de 16 de março de 2016. – Lei antiterrorismo, que regulamenta o disposto no
inciso XLIII do art. 5º da Constituição Federal, disciplinando o terrorismo, tratando de disposições
investigatórias e processuais e reformulando o conceito de organização terrorista; e altera as Leis n
º 7.960, de 21 de dezembro de 1989, e 12.850, de 2 de agosto de 2013.

• Lei nº 9.613, de 3 de março de 1998, que dispõe sobre os crimes de "lavagem" ou ocultação de
bens, direitos e valores; a prevenção da utilização do sistema financeiro para os ilícitos previstos
nesta Lei; cria o Conselho de Controle de Atividades Financeiras - COAF, e dá outras providências.

• Lei nº 13.869, de 5 de setembro de 2019, que dispõe sobre os crimes de abuso de autoridade;
altera a Lei nº 7.960, de 21 de dezembro de 1989, a Lei nº 9.296, de 24 de julho de 1996, a Lei nº
8.069, de 13 de julho de 1990, e a Lei nº 8.906, de 4 de julho de 1994; e revoga a Lei nº 4.898, de 9
de dezembro de 1965, e dispositivos do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código
Penal).

• Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017 Lei de Defesa dos Usuários dos Serviços Públicos, que
dispõe sobre participação, proteção e defesa dos direitos do usuário dos serviços públicos da
administração pública.

• Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, que dispões sobre as Sociedades por Ações

14. Referenciais Legais e Orientadores



• Decreto nº 8.420/2015, que regulamenta a Lei 12.486/2013, que dispõe sobre a
responsabilização administrativa e civil de pessoas jurídicas pela prática de atos contra a
administração pública, nacional ou estrangeira, e dá outras providências.

• Decreto nº 8.945/2016, que regulamenta a Lei nº 13.303/2016.

• Decreto nº 7.203/2013, que dispõe sobre a vedação do nepotismo no âmbito da
administração pública federal.

• Decreto-lei nº 2.848/1940, Código Penal brasileiro, que trata dos crimes de corrupção
passiva e ativa, tipificados nos artigos 317 e 333.

• Resolução CGPAR nº 18, de 10 de maio de 2016, que trata da implementação das políticas
de Conformidade e Gerenciamento de Riscos.

• Resolução CGPAR nº 10, de 10 de maio de 2016, que trata das empresas estatais federais
que deverão observar o Programa de Integridade de que trata o Dec. nº 4.420, de 18 de
março de 2015.

• Resolução CGPAR nº 5, de 29 de setembro de 2015, que estabelece a obrigatoriedade para
as empresas estatais federais de divulgar em seus respectivos sítios eletrônicos as
informações que menciona e de manter canal de atendimento e recebimento de denúncias.

• Resolução CGPAR nº 18, de 10 de maio de 2016, que trata da implementação das políticas
de Conformidade e Gerenciamento de Riscos.

• Recomendação do Conselho da Organização de Cooperação e de Desenvolvimento
Econômico (OCDE) sobre Integridade Pública, de 22 de maio de 2019.

• Portaria CGU nº 909, de 07 de abril de 2015, que dispõe sobre a avaliação de programas
de integridade de pessoas jurídicas.

• Orientação Normativa Conjunta CGU-CEP nº 01, de 06 de maio 2016, que dispõe sobre a
participação de agentes públicos federais em eventos e atividades custeados por terceiros.

• Código de Conduta Ética e Integridade da DATAPREV;

• Boas Práticas de Governança Corporativa para Empresas Estatais, IBGC, 2020.

• Compliance à luz da Governança Corporativa, IBGC, 2017

• Instituto Ethos para Negócios Sustentáveis e Responsáveis

¹https://www.gov.br/cgu/pt-br/assuntos/etica-e-integridade/legislacao/normas-penais
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15. Conceitos e 
Abreviações



5. TERMOS E 

ABREVIAÇÕES

Nesta seção são apresentados os conceitos e significados dos termos e as

abreviações que são utilizados neste PDIC.

Sigla/Termo Significado

IIA The Institute of Internal Auditors

IN Instrução normativa.

LGPD Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais.

OCDE
Organização para a Cooperação e Desenvolvimento 

Econômico.

PDTI Plano Diretor de Tecnologia da Informação.

PEI Planejamento Estratégico Institucional.

PN Plano de Negócios DATAPREV.

SEST Secretaria de Coordenação e Governança das Estatais.

CGU Controladoria-Geral da União

TI Tecnologia da Informação.

TCU Tribunal de Contas da União

IBGC Instituto Brasileiro de Governança Corporativa
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