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Gustavo Henrique Rigodanzo Canuto
Presidente

A DATAPREV aos longos dos seus 47 anos tem se aperfeiçoado, se reinventado na busca da excelência de suas ações, principalmente devido aos grandes desafios

que foram atribuído em um período de pandemia, em muitas delas, de forma tempestiva, todavia, se mantendo resiliente no cumprimento de seu papel institucional.

O êxito alcançado em toda essa odisseia foi graças ao comprometimento e o conhecimento especializado de um corpo funcional engajado que utiliza a tecnologia

como meio de proporcionar ao Estado e a sociedade os meios necessários para que os mais necessitados possam ter acesso aos serviços públicos e o exercício da

cidadania.

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 e dos valores que a tornam uma Empresa integra e comprometida em levar soluções

que vão melhorar a vida do cidadão. A DATAPREV iniciou uma jornada (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 para refletir o DNA da DATAPREV

em sua vocação de atender a área social do governo.

O ano de 2022 nos reservam desafios ainda maiores, com um cenário de restrições orçamentárias e a

necessidade de avançar na redução das filas digitais com a automação de serviços para melhor dimensionamento

das capacidades produtivas de nossos clientes, assim como aprimorar a experiência dos usuários no acesso dos

serviços públicos. Para tanto, a cultura de um planejamento orientado a resultados precisa cada vez mais está

arraigado em nosso dia a dia, tendo objetivos bem definidos, indicadores e gestão de riscos como instrumentos

norteadores para o alcance de resultados.

1. MENSAGEM DO PRESIDENTE



ÁREA DE ATUAÇÃO

Soluções de TIC para 

execução de políticas sociais 

do Estado Brasileiro

CENTRAL DE SERVIÇOS

Atendimento a todo o país

Legenda
Sede
Data Center
Unidade de Desenvolvimento

A DATAPREV S.A. 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.

Assim, com a missão de promover cidadania digital ao alcance de todos, o desafio

desta estatal é aprimorar a gestão das informações dos serviços públicos oferecidos diretamente ao

cidadão brasileiro, tornando o acesso da sociedade mais simples e ágil. Com seu fortalecimento

institucional e apoio de gestão, a empresa pode fortalecer seus processos de trabalho e sistemas de

informação de forma a ampliar a efetividade de controles, propiciando benefícios de grande ordem

ao Estado brasileiro.

2. A EMPRESA



DIRETORIA DE 
RELACIONAMENTO E NEGÓCIOS

DRN

DIRETORIA DE TECNOLOGIA E 
OPERAÇÕES

DIT

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
CONSAD

ASSEMBLEIA GERAL

PRESIDÊNCIA
PR

DIRETORIA DE 
ADMINISTRAÇÃO E PESSOAS

DAP

DIRETORIA DE 
DESENVOLVIMENTO E SERVIÇO

DDS

DIRETORIA DE GOVERNANÇA 
CORPORATIVA E JURÍDICA

DGJ

CONSELHO FISCAL
CF

COMITÊ DE PESSOAS, ELEGIBILIDADE, 
SUCESSÃO E REMUNERAÇÃO

OUVIDORIA CORREGEDORIA

COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIA

AUDITORIA INTERNA

SUOP - Superintendência de 
Operações
SUAS - Superintendência de 
Arquitetura e Serviços de 
Infraestrutura de TIC
SUPS - Superintendência de Produtos 
e Serviços de Infraestrutura de TIC
SUGS - Superintendência de Gestão 
de Serviços 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

SUPI - Superintendência de Produtos 
e Informação
SUAP - Superintendência de
Atendimento e Produtos
SUDS - Superintendência de 
Desenvolvimento de Software
CGAC - Coordenação Geral de
Acompanhamento e Controle
CGPJ - Coordenação Geral de Projetos

CJUR - Consultoria Jurídica
SUGV - Superintendência de 
Governança e Gestão 
Estratégica

LEGENDA:
Vinculação                
Subordinação

SECRETARIA EXECUTIVA

3. ESTRUTURA ORGANIZACIONAL



Governança e Gestão

DRNDAP DDS DIT

COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIA

COMITÊ DE PESSOAS, ELEGIBILIDADE, 
SUCESSÃO E REMUNERAÇÃO

CORREGEDORIA

OUVIDORIA

AUDITORIA
INTERNA

SUPERINTENDÊNCIA 
COLEGIADA

UNIDADES ORGANIZACIONAIS

DGJ

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

SECE

SUGV

COMITÊ DE ÉTICA

INSTÂNCIAS 
DE APOIO

Sociedad
eGOVERNANÇA E GESTÃO

ASSEMBLEIA 
GERAL

PRESIDÊNCIA

CONSELHO DE
ADMINISTRAÇÃO

CONSELHO
FISCAL



5. REFERENCIAL 

ESTRATÉGICO



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.

MAPA ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL

2022-2026

2. Aprimorar a eficiência organizacional

4. Fortalecer a imagem institucional

5. Assegurar a sustentabilidade do negócio

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

1. Disponibilizar serviços digitais para o Estado e a Sociedade

Clientes

Financeiro

Processos

Aprendizagem

Mapa da v1.25 referencial Estratégico

3. Garantir a segurança das informações



2022-2026

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

VALORES



ENAP: mapa estratégico apresenta os objetivos estratégicos

Agimos com transparência, ética, em conformidade com a legislação

Atuamos rigorosamente dentro dos 
princípios, leis e normas 

Compartilhamos com transparência 
informações, problemas e soluções. 

Atuamos com ética, sem buscar vantagens 
pessoais, priorizando a realização da missão 
da DATAPREV. 

Tolerar qualquer tipo de discriminação e/ou 
assédio. 

Deixar de cumprir o combinado.

Ter agenda oculta. 

INTEGRIDADE



Preservamos e protegemos os dados que guardamos

Tratamos dos dados que estão sob a nossa guarda 
com zelo e o devido sigilo. 

Utilizamos rígidos protocolos de segurança  e 
privacidade de dados. 

Identificamos e tratamos com prioridade incidentes 
de segurança. 

Permitir o acesso não autorizado aos dados sob a 
nossa guarda.

Desconsiderar os riscos associados ao negócio. 

Comprometer a segurança para entregar no prazo.

SEGURANÇA E PRIVACIDADE DOS DADOS



Assumimos nossas responsabilidades para fazer o que precisa ser

feito com qualidade

Entregamos com senso de urgência, qualidade e 
responsabilidade.

Não fugimos da raia, encaramos nossos desafios. 

Se há um problema, resolvemos; se há 
oportunidade, aproveitamos.

Colocar-se na posição de vítima, apenas 
reclamando ou criticando.

Acusar o outro pelo problema, não focando na 
solução.

Esconder-se atrás da burocracia e não agir.

COMPROMETIMENTO



Compreendemos que acertos e erros fazem parte 
do nosso aprendizado.

Apoiamos uns aos outros, estimulando e 
valorizando a participação de todos para o sucesso 
da empresa.

Respeitamos as diferenças de opinião para 
decidirmos em conjunto.

Puxar o tapete de alguns e/ou favorecer outros.

Construir feudos, não sendo colaborativo na própria 
área ou com outras áreas.

Vaidade, promover agendas pessoais.

Construímos juntos, pois o resultado é de todos

COLABORAÇÃO



Buscamos entregar os melhores resultados em tudo que fazemos

Geramos resultado econômico-financeiro visando a 
sustentabilidade do negócio.

Procuramos fazer sempre melhor, acomodar-se não 
é uma opção.

Temos atenção aos detalhes e estudamos os 
problemas e soluções em profundidade.

Buscar o resultado a qualquer preço, destruindo o 
ambiente de trabalho.

Olhar apenas a sua área, desconsiderando o papel e 
as necessidades das demais para o alcance do 
resultado.

Entregar de qualquer jeito só para cumprir tabela.

ORIENTAÇÃO PARA RESULTADOS



A satisfação do cidadão e o atendimento ao cliente significam o nosso

sucesso

Oferecemos soluções que agreguem valor para o 
cidadão e para o cliente.

Somos resilientes e flexíveis para cumprir o que foi 
acordado com o cliente.

Colocamo-nos no lugar do cidadão assumindo o 
desafio do cliente como nosso.

Impor nossa solução, não considerando a ótica do 
cidadão e do cliente.

Usar a burocracia como desculpa para não atender 
o cliente.

Propor ao cliente algo que não vamos cumprir.

FOCO NO CIDADÃO E NO CLIENTE



6. PLANOS

TÁTICOS



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.

Conforme figura ao lado, a o modelo de gestão está estruturado
desde a definição da estratégia (Plano Estratégico Institucional)
o qual tem como desdobramento em nível tático (Plano de
Negócios, Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Plano
Diretor de Integridade Corporativa). Para implementação dos
níveis estratégicos e táticos, o planejamento é desdobrado em
nível operacional representado no Portfólio de Programas e
Projetos.

Para contemplar todo esse modelo, 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.

INSTRUMENTOS DE GESTÃO ESTRATÉGICA



O Plano de Negócios apresenta uma visão do portfólio de soluções da Dataprev –
exclusivas, para multimercado e para o mercado financeiro, uma avaliação de
mercados e ainda uma visão estratégica de projetos estruturantes para apoiar a
modernização dos serviços públicos e a execução das principais políticas públicas do
estado brasileiro.

Destaca-se ainda que o Plano de Negócios estabelece indicadores e metas de
acompanhamento de negócios focadas no volume de negócios, na qualidade e na
efetividade dos negócios da empresa, frente aos desafios relacionados à sua
capacidade operacional, em consonância ao Planejamento Estratégico e aos
indicadores de acompanhamento estratégico do Conselho de Administração.

Por fim, o Plano de Negócios apresenta um conjunto de iniciativas devidamente
alinhadas com o planejamento estratégico da empresa para viabilizar a consecução
dos objetivos estabelecidos e a realização da estratégia de longo prazo. Por meio
desse, a Dataprev demonstra seu compromisso com as leis às quais está sujeita, com a
gestão eficiente e com a governança transparente. Reforça, sobretudo, sua missão e
visão de longo prazo de “Prover soluções digitais para o exercício da cidadania” e de se
“Ser referência para o cidadão e o Estado na prestação de serviços digitais para
implementação de políticas sociais.”

PLANO DE NEGÓCIOS 



PLANO DIRETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 
O Plano Diretor de Tecnologia da Informação (PDTI) é o instrumento

de diagnóstico, planejamento e gestão dos recursos e processos de Tecnologia
da Informação (TI) da Dataprev, considerando o período de 2022 a 2026, com
revisões anuais, em decorrência de novas estratégias, mudanças de cenários e
priorizações.

O PDTI tem como objetivo principal ser um instrumento de apoio à
tomada de decisão, alinhada aos objetivos estratégicos e de negócios da
Empresa, permitindo a captura proativa das oportunidades do mercado e sua
transformação em soluções efetivas, conforme ilustrado na Figura 1. Nele são
definidos os temas específicos de tecnologia, chamados aqui de Pilares
Tecnológicos, e as Iniciativas para auxiliar no alcance dos objetivos estratégicos
definidos no PEI (Planejamento Estratégico Institucional).

O documento, fonte de consulta a respeito da evolução tecnológica
ao longo do seu período de vigência, converge em ações de TI, dos
Planejamentos Estratégico e de Negócios da empresa. Direciona o caminho a
ser seguido pelas áreas administrativas e finalísticas, no que se refere às
diretrizes tecnológicas e subsidia as contratações da TI. É um dos guias para a
prospecção de novos negócios e desenvolvimento de produtos e serviços pela
Dataprev.

Assim, se propõe a ser um instrumento de planejamento que
subsidie a Empresa na elaboração dos Planos de Ações Anuais, permitindo que
atue de forma ágil e com melhor custo-benefício para os clientes.



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 do PDIC:

PLANO DIRETOR DE INTEGRIDADE CORPORATIVA

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.



7. CONCEITOS E

METODOLOGIA



✓ Missão;

✓ Visão;

✓ Valores;

✓ Objetivos Estratégicos;

✓ Indicadores Estratégicos;

✓ Riscos Estratégicos;

✓ Aprovação DIREX; e

✓ Aprovação Conselho de Administração.

ETAPA 1 - Análise Ambiental

✓ Análise de Tendências (PESTAL) ;

✓ Análise de Ambiente Interno e Externo (SWOT); e 

✓ Aprovação do Relatório 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 de Ação (PA).

ETAPA 4 – Desdobramento do Referencial Estratégico e 

Tático em nível Operacional 

(Plano de Ação - PA)

✓ Oficinas de Planejamento do PA (Etapa de brainstorming);

✓ Plenárias de Alinhamento do PA  (Etapa de refinamento);

✓ Validação do Plano de Ação  pela DIREX; e

✓ Validação Conselho de Administração.

ETAPA 3 – Desdobramento do Referencial Estratégico 

em Nível Tático

✓ Drivers estratégicos definidos pela Diretoria;

✓ Revisão do Plano de Negócios (PN);

✓ Aprovação do PN pela DIREX; e

✓ Revisão do PDTI;

✓ Aprovação do PDTI pela DIREX; 

✓ Revisão do PDIC;

✓ Aprovação do PDIC pela DIREX; 

✓ Aprovação do PN, PDTI, PDIC Conselho de Administração.

*O Plano de Negócio contém informações confidenciais, proprietárias e de natureza competitiva da Dataprev, por tanto não é publicizado.

PN e PDTI
390º Reunião Ord.
29/10/2021

PDIC
5ª Reunião Extra.
29/09/2021

391ª Reunião
26/11/2021

Indicadores Estratégicos
389º Reunião Ord.
24/09/2021

ETAPAS DE ELABORAÇÃO DO PLANEJAMENTO 
ESTRATÉGICO 2022

Riscos Estratégicos
390ª  Reunião Ord.
29/10/2021

Referencial Estrat.
389ª  Reunião Ord.
24/09/2021



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

A Dataprev realiza anualmente a revisão de sua estratégia, incluindo os planos táticos e operacionais, para que os instrumentos de planejamento estejam sempre adequados ao atingimento da
missão, visão e objetivos estratégicos da organização, sempre pautados em duas metodologias:

• O Balanced Scorecard – BSC, que busca estruturação e simplificação da estratégia da organização por meio de quatro perspectivas: 1) financeira, 2) clientes, 3) processos internos, e 4)
aprendizagem e crescimento. O pressuposto da metodologia é a existência de relação de causa e efeito entre os diferentes componentes da estratégia; e

• PDCL (Plan, Do, Check e Learn), da Fundação Nacional da Qualidade – FNQ; que busca planejar e realizar suas ações, melhorar seus processos, considerando as lições aprendidas, tendo como
propósito a avaliação do alcance da estratégia e a tomada de decisão.

No caso da Dataprev, houve uma
adaptação do diagrama BSC de modo a
torná-lo mais aderente ao seu contexto
, trazendo a perspectiva resultados, que
aponta o foco da Dataprev para entregas
ao Estado, com a digitalização dos
serviços públicos para uma Estado mais
eficiente, assim como para a sociedade,
implementando produtos/soluções
digitais.

CONCEITOS E METODOLOGIA DA GESTÃO ESTRATÉGICA



¹ Sistema de Indicadores: Conjunto de indicadores que permite, por meio de modelos de causa e
efeito e sob vários ângulos, compreender o comportamento e o desempenho de uma
organização, estabelecer projeções em relação ao seu futuro e tomar decisões bem
fundamentadas.

Cadeia de Valor com 
Indicadores de 
Processos

Mapa de Objetivos Estratégicos com
Indicadores Estratégicos
&
Gestão de Riscos Estratégicos com
Indicadores Chaves de Riscos

Gestão de Programas 
(+ aquisições; + capacitações) com
Indicadores de Programas
&
Gestão da GVR com
Indicadores de GVR

Instrumentos da Gestão Estratégica

|---------------------- Áreas da Gestão --------------------------|

Hi
er

ar
qu

ia 
Or

ga
niz

ac
ion

al

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.

CONCEITOS E METODOLOGIA DE INDICADORES



8. INDICADORES

ESTRATÉGICOS



• TTDG - Taxa de Transformação Digital do 
Governo

Meta 2022: 100%
Periodicidade: Eventual (Jun, Set e Sez)

• TRDA - Taxa de Requerimentos 
Despachados Automaticamente

Meta 2022: ≥ 40%
Periodicidade: Trimestral

• TASMC – Taxa de Automação dos Serviços 
de Missão Crítica

Meta 2022: ≥ 30%
Periodicidade: Trimestral

• TPPA - Taxa de Progresso 
do Plano de Ação 

Meta 2022: ≥ 88%
Periodicidade: Mensal

• TOSMC - Taxa de 
Obsolescência de Serviços 
de Missão Crítica

Meta 2022: ≤ 15%
Periodicidade: Mensal

• TCAPEX - Taxa de 
Apropriação de Aquisições 
de TI

Meta 2022: ≥ 80%
Periodicidade: Trimestral

• TOPEX - Taxa de 
Apropriação de Aquisições 
de TI OPEX

Meta 2022: ≥ 90%
Periodicidade: Trimestral

• IMASEG - Índice de 
maturidade em Defesa 
Cibernética e Segurança 
da Informação

Meta 2022: ≥ 80%
Periodicidade: 
Semestral

• TAPCS - Taxa de 
Aderência às Práticas de 
Comportamento Seguro

Meta 2022: ≥ 90%
Periodicidade: 
Semestral

• TEFI - Taxa de 
Engajamento do Público 
no Facebook e 
Instagram

Meta 2022: ≥ 1,8%
Periodicidade: Mensal

• ISAPP – Índice de 
Satisfação dos Usuários 
nos Aplicativos das lojas 
mobile

Meta 2022: ≥ 4
Periodicidade: 
Trimestral

• IGG - Índice Integrado 
de Governança e Gestão 
Públicas

Meta 2022: ≥ 78%
Periodicidade: Anual 
(out)

• EBITDA - Lucro antes de 
Juros, Impostos, 
Depreciação e 
Amortização

Meta 2022:
≥ R$ 477,23 Milhões 
(PDG 2022)
Periodicidade: Mensal

• TDANS  - Taxa de 
Desvios no Atendimento 
aos Níveis de Serviços 
dos Contratos com 
Clientes

Meta 2022: ≤ 0,10% 
Periodicidade: 
Trimestral

• TRDPJU - Taxa de 
Redução do 
Provisionamento do 
Passivo Judicial

Meta 2022: ≥ 20% 
Periodicidade: 
Trimestral

• ICLIMA - Índice de Clima 
Organizacional

Meta 2022: ≥ 75
Periodicidade: Anual

• TEPCAP – Taxa de 
Execução do Plano de 
Capacitação

Meta 2022: ≥ 80%
Periodicidade: Eventual 
(Jun, Set e Sez)

2. Aprimorar a eficiência 

organizacional

3. Garantir a segurança 

das informações

4. Fortalecer a imagem 

institucional

6. Impulsionar o negócio 

por meio de pessoas e 

suas competências

5. Assegurar a 

sustentabilidade do 

negócio

1. Disponibilizar serviços digitais para o 

Estado e a Sociedade

INDICADORES ESTRATÉGICOS



9. RISCOS

ESTRATÉGICOS



De acordo com a ISO 31000:2009, risco é o efeito da incerteza nos objetivos da organização. Um efeito é um desvio em relação ao esperado –positivo e/ou negativo. A incerteza é o
estado, mesmo que parcial, da deficiência das informações relacionadas a um evento, sua compreensão, seu conhecimento, sua consequência ou sua probabilidade. A Gestão de Risco, por
sua vez, se refere às atividades coordenadas para dirigir e controlar uma organização no que se refere a riscos. A Metodologia de Gestão de Riscos da Dataprev objetiva estabelecer e
estruturar as etapas necessárias para a operacionalização da Gestão de Riscos, sendo concebida conforme etapas apresentadas na figura “Processos de Gestão de Riscos”.

Dentre os princípios fundamentais presentes na Política de Gestão de Riscos da Dataprev, destaca-se que deve ser parte integrante de todos os processos da organização e ser coerente
com o Plano Estratégico da empresa. Como parte desse instrumento, os riscos na Dataprev são classificados em cinco categorias: estratégicos, operacionais, financeiros, regulatórios e
integridade.

CATEGORIAS DE RISCOS

• Estratégico: eventos que possam impactar na missão, nas metas ou nos objetivos estratégicos da
unidade/órgão;

• Operacional: eventos que podem comprometer as atividades da unidade, normalmente associados a
falhas, deficiência ou inadequação de processos internos, pessoas, infraestrutura e sistemas, afetando
o esforço da gestão quanto à eficácia e a eficiência dos processos organizacionais;

• Financeiro: eventos que podem comprometer a capacidade de contar com os recursos necessários à
realização de suas atividades, ou eventos que possam comprometer a própria execução orçamentária;

• Regulatório: eventos derivados de alterações normativas ou legislativas, inadequação a requisitos
regulatórios ou multas aplicadas por descumprimento de dispositivos legais;

• Integridade: eventos que podem afetar a probidade da gestão dos recursos públicos e das atividades
da organização, causados pela falta de honestidade e desvios éticos.

METODOLOGIA DE RISCO



PROBALIDADE
Aspectos Avaliativos Frequência Observada/Esperada Peso

Evento pode ocorrer apenas em circunstâncias excepcionais Muito baixa (< 10%) 1
Evento pode ocorrer em algum momento Baixa (>=10% <= 30%) 2
Evento deve ocorrer em algum momento Média (>30% <= 50%) 3
Evento provavelmente ocorra na maioria das circunstâncias Alta (>50% <= 90%) 4

Evento esperado que ocorra na maioria das circunstâncias Muito alta (>90%) 5

IMPACTO

Imagem (25%) Operacionais (25%) Regulatórios (25%) Financeiros (25%) Peso - 100%
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Exposição Intensa (reputação/credibilidade 
seriamente afetada)

Afeta mais de 70% a sustentação/entrega de 
produtos ou serviços

Determina interrupção das 
atividades

Afeta mais de 25% da receita 
liquida anual

5-
Muito Alto

Exposição significativa (reputação/credibilidade 
sob suspeita)

Afeta entre 50% e 70 % a sustentação/entrega 
de produtos ou serviços

Determina ações de caráter 
pecuniários (muitos)

Afeta de 15% a 25% da receita 
liquida anual

4-
Alto

Exposição temporária (reflexo moderado na 
reputação/credibilidade)

Afeta entre 30% e 50 % a sustentação/entrega 
de produtos ou serviços

Determina ações de caráter 
corretivos

Afeta de 5% a 15% da receita 
líquida anual

3-
Médio

Exposição limitada entre as partes envolvidas 
(baixo reflexo na reputação/credibilidade)

Afeta entre 10% e 30 % a sustentação/entrega 
de produtos ou serviços

Determina ações de caráter 
orientativo

Afeta até 5% da receita liquida 
anual

2-
Baixo

Sem exposição e reflexos significativos sobre a 
reputação/credibilidade

Afeta menos de 10 % a sustentação/entrega de 
produtos ou serviços

Pouco ou nenhum impacto Sem influência significativa
1-

Muito Baixo

Possíveis Respostas

Evitar: Descontinuar as atividades que geram o risco. Ex. Suspender um produto em uma determinada 
região.

Reduzir: Adotar medidas para reduzir a probabilidade e/ou impacto dos riscos.

Compartilhar: Transferir ou compartilhar parte do risco, reduzindo a probabilidade e/ou impacto. Ex. 
seguro, transações de hedge ou terceirização da atividade.

Aceitar: Conviver com o evento de risco mantendo práticas e procedimentos existentes.

Reduzir
Evitar Aceitar

Compartilhar

RESPOSTA

METODOLOGIA DE RISCO



Matriz de Riscos 

IM
P

A
C

TO

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). O Apetite ao Risco pode mudar com o tempo e objetivos estratégicos, por esse
motivo a avaliação periódica é necessária.

Conforme pode ser observado na matriz, a gradação definida para acompanhamento
permite constatar o perfil conservador na classificação dos riscos pela DATAPREV.

O apetite a riscos da DATAPREV é baixo e, por isso, são evitados, mitigados ou
transferidos os riscos estratégicos dos processos e atividades da DATAPREV que sejam classificados
no nível alto ou crítico.

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)

DECLARAÇÃO DE APETITE AO RISCO



Matriz de Tolerância a Riscos 

IM
P

A
C

TO

Muito Alto 5 3 3 3 4 4

Alto 4 2 2 3 3 4

Médio 3 1 1 2 2 3

Baixo 2 1 1 1 2 2

Muito 
Baixo

1 1 1 1 2 2

1 2 3 4 5

Muito 
Baixa

Baixa Média Alta Muito Alta

< 10%
>=10% e     
<=30%

>30% e     
<=50%

>50% e     
<=90%

> 90%

PROBABILIDADE

A Matriz de Tolerância a Riscos estabelece a estratégia e governança a serem seguidas em resposta aos riscos, a depender da classificação do evento com base na Matriz de
Riscos.

Classificação:

4 e 3 - Caso o risco (meta) permaneça nos níveis 3 e 4, será
necessária a aprovação do Plano de tratamento ao risco pelo
Conselho de Administração.

2 e 1 - Monitoramento contínuo.

DEFINIÇÕES:

• Cabe à Diretoria Executiva propor ao Conselho de Administração o limite de tolerância a risco
para cada nível de prioridade da Matriz de Riscos, estabelecendo a estratégia e governança em
resposta aos riscos. Ao COAUD cabe avaliar e monitorar exposições de risco da Dataprev.

• A Diretoria Executiva deve prover suporte necessário para que as 1ª e 2ª Linhas atuem na
redução dos riscos classificados na Matriz de Riscos no nível “Redução Mandatória do Nível do
Risco” e para permitir que os riscos de nível de “Monitoramento Contínuo” tenham controles e
planos de ação efetivos, mediante:

• Ações adicionais de mitigação e prevenção;

• Transferência ou compartilhamento total ou parcial do risco ou;

• Rejeição do risco, por exemplo mediante revisão/encerramento de um processo ou uma
atividade.

• Para os riscos classificados como de “Monitoramento contínuo” na Matriz de Tolerância a
Riscos, o dono do risco (1ª Linha) deve avaliar a efetividade dos controles e a tempestividade
dos planos de ação objetivando o gerenciamento dos riscos no tocante à sua prevenção e
mitigação.

• Nos demais níveis de classificação da Matriz de Tolerância a Riscos o dono do risco (1ª Linha)
deve controlar e prevenir por intermédio de ações de controle, gerenciar através do sistema de
segurança de processo e/ou monitorar através de indicadores, e solicitar suporte à 2ª Linha
sempre que julgar necessário.

MATRIZ DE TOLERÂNCIA A RISCOS



Perda substancial de 
receita

RISCO ALTO

Baixa produtividade para suportar o 
PEI 2022 - 2026

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

RISCO CRÍTICO

RISCOS ESTRATÉGICOS



10. PORTFÓLIO DE

PROGRAMAS
E PROJETOS



Projetos geridos 

coordenadamente

Característica

s 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,

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.

PORTFÓLIO DE PROGRAMAS E PROJETOS



01.01 – TRANSFORMAÇÃO DIGITAL DO INSS
Promover a Transformação Digital do INSS, implementando recursos tecnológicos e modernizando os processos de

trabalho, tornando-os mais ágeis e eficientes, com foco na excelência do atendimento ao cidadão, incluindo a
decisão automática de benefícios, novos e melhores serviços digitais e combate a irregularidades.

Conceber e viabilizar soluções que alavanquem negócios e resultados nos segmentos de mercados Financeiro e
Soluções de Nuvem.

OBJETIVOS

PORTFÓLIO DE PROGRAMAS E PROJETOS  - VISÃO SINTÉTICA

01.02 – PRODUTOS DE MULTIMERCADO

Evoluir o Cadastro Nacional de Informações Sociais – CNIS - por meio do aprimoramento dos processos de
governança e da ampliação das informações sociais nele contidas orientando-se pelo decreto 10.047/19 tornando-o

um dos principais instrumentos para implementação de políticas públicas do Estado Brasileira.

01.03 – PLATAFORMA SOCIAL – CNIS

Modernizar a Plataforma Previdenciária (principais sistemas: SUB, PRISMA e SABI) por meio da revisão dos
processos atuais e reescrita das soluções, baseado em adoção de tecnologia padrão e de pleno conhecimento

pelas equipes técnicas, envolvendo áreas de produto, desenvolvimento e equipes de suporte, culminando na
desativação do mainframe Unisys.

01.04 – MODERNIZAÇÃO DA PLATAFORMA PREVIDENCIÁRIA

1. Disponibilizar serviços 
digitais para o Estado e a 

Sociedade



01.05 – TRANSFORMAÇÃO DIGITAL E MODERNIZAÇÃO DOS CLIENTES ESTRATÉGICOS
Conceber e viabilizar produtos/serviços estratégicos em relação às necessidades dos principais clientes em seus

eixos de atuação: Previdência, Assistência, Fazenda, Trabalho e Emprego, Financeiro.

Propor novas soluções para resolução de problemas complexos, de forma ágil, com foco na geração de novos
negócios, a partir do Processo de Inovação; bem como, realizar ações para fomentar a cultura da inovação
internamente e com clientes estratégicos, com o objetivo de pensar em novas soluções para atendimento aos

clientes.

OBJETIVOS

01.06 – INOVA - FOMENTO A NEGÓCIOS INOVADORES

Contribuir com a transformação digital por meio da integração e compartilhamento de dados, adotando padrões
interoperáveis agregados à arquiteturas escaláveis, promovendo agilidade e produtividade através de uma esteira

produtizada para ampliação da receita da Empresa.

01.07 – PLATAFORMA DE API

Evoluir capacidades técnicas da plataforma de Inteligência Artificial (IA) para ampliar a oferta de componentes e
soluções de IA e Ciência de Dados, aumentando a eficiência na análise de dados (estruturados e não
estruturados) aplicados à otimização operacional do processo de concessão de benefícios, ao aperfeiçoamento do

diagnóstico de indícios de irregularidades e ao aprimoramento de processos dos clientes da DATAPREV.

01.08 – INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL

1. Disponibilizar serviços 
digitais para o Estado e a 

Sociedade

PORTFÓLIO DE PROGRAMAS E PROJETOS  - VISÃO SINTÉTICA



1. Disponibilizar serviços 
digitais para o Estado e a 

Sociedade

01.09 – PLATAFORMA ANALÍTICA
Evoluir a Plataforma Analítica por meio da estratégia de detecção e prevenção de irregularidades, do

aprimoramento dos processos de governança e do enriquecimento de dados, tornando o Data Lake a fonte
primária de dados para produtos de informação e assegurando aos clientes soluções eficientes de Informações

Gerenciais e Consumo de Dados, além de fortalecer a imagem da DATAPREV como empresa que apoia as
políticas sociais.

Evoluir a experiência do cliente, promovendo a melhoria na qualidade dos produtos e estruturando o atendimento
através de iniciativas de automação.

OBJETIVOS

01.10 – EXPERIÊNCIA DO CLIENTE

PORTFÓLIO DE PROGRAMAS E PROJETOS  - VISÃO SINTÉTICA



02.01 – EFICIÊNCIA OPERACIONAL

Aumentar a eficiência operacional com foco na otimização de recursos, entregas ágeis e automatização de processos.

Aprimorar a Gestão de Serviços de TI garantindo aderência às melhores práticas vigentes e alinhar os processos a
novas metodologias permitindo: entregas mais ágeis aos clientes, otimização da implantação de soluções e
atendimento corporativo com valor agregado a clientes externos e internos.

OBJETIVOS

02.02 – GESTÃO DE SERVIÇOS DE TI

Aprimorar o modelo de gestão estratégica, 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 da missão institucional e o alcance de sua visão.

02.03 – GESTÃO ESTRATÉGICA

Aprimorar a governança de soluções corporativas promovendo a gestão da TI interna através das modernizações
tecnológicas.

02.04 – GESTÃO E GOVERNANÇA DE SOLUÇÕES CORPORATIVAS

2. Aprimorar a eficiência 
organizacional

PORTFÓLIO DE PROGRAMAS E PROJETOS  - VISÃO SINTÉTICA



2. Aprimorar a eficiência 
organizacional

02.05 – EFICIÊNCIA DA INFRAESTRUTURA DE TIC
Aperfeiçoar o planejamento das contratações, os princípios e padrões arquiteturais e o portfólio de infraestrutura de

TIC na busca de maior eficiência.

Manter a infraestrutura de TIC suportada, atualizada e com capacidade adequada para suportar as necessidades
de negócio de forma confiável, resiliente e robusta.

OBJETIVOS

02.06 – MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA DE TIC

Modernizar a infraestrutura de TIC finalística e corporativa para se adequar às necessidades de negócio adotando
tecnologias mais eficientes e inovadoras.

02.07 – MODERNIZAÇÃO E INOVAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DE TIC

PORTFÓLIO DE PROGRAMAS E PROJETOS  - VISÃO SINTÉTICA



3. Garantir a segurança das 
informações

03.01 – DEFESA CIBERNÉTICA
Aprimorar a governança, processos, soluções e a maturidade dos times de segurança em relação à Defesa

Cibernética aumentando a confiança e a proteção das informações e sistemas oferecidos pela DATAPREV.

Aprimorar a governança de segurança da informação, da privacidade e da proteção dos dados pessoais,
pautando a alta administração de informações pertinentes e oportunas para a tomada de decisões estratégicas,

garantindo o uso ético dos dados e fomentando a cultura de segurança da informação e privacidade na empresa.

OBJETIVOS

03.02 – SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO, PRIVACIDADE E PROTEÇÃO DE DADOS 
PESSOAIS

PORTFÓLIO DE PROGRAMAS E PROJETOS  - VISÃO SINTÉTICA



4. Fortalecer a imagem 
institucional

04.01 – GOVERNANÇA CORPORATIVA
Aprimorar o sistema de governança corporativa, tendo como diretrizes o aprimoramento dos controles internos

com base em boas práticas na gestão de risco e que privilegiem ações estratégicas de prevenção; a transparência
de informações relevantes, de interesse público e em formato aberto; o desenvolvimento empresarial

sustentável, conciliando as questões econômicas e financeiras com as de responsabilidade socioambiental,
perpetuando as boas práticas de governança; e o aprimoramento continuo do processo decisório.

OBJETIVOS

Fortalecimento do sistema de integridade nas relações internas e externas da DATAPREV com o aprimoramento
dos controles internos, cultura organizacional e conduta ética com base em boas práticas que privilegiem ações
estratégicas de prevenção, detecção e correção como forma de consolidação dos valores da empresa voltados para a

melhoria das práticas de gestão.

04.02 – CONFORMIDADE E INTEGRIDADE

Fortalecer a imagem institucional como empresa de excelência em desenvolvimento de soluções
tecnológicas para efetivação de políticas públicas, em especial na área social, consolidando e ampliando os

canais de comunicação que possam influenciar no posicionamento da DATAPREV como protagonista na
transformação digital do estado brasileiro.

04.03 – GESTÃO DE IMAGEM E REPUTAÇÃO

PORTFÓLIO DE PROGRAMAS E PROJETOS  - VISÃO SINTÉTICA



5. Assegurar a 
sustentabilidade do negócio

05.01 – RELACIONAMENTO COMERCIAL E NEGÓCIOS
Desenvolver e executar estratégia comercial que permita priorizar esforços nos mercados preferenciais da empresa,

com maior relação com sua missão e visão e com maior possiblidade de retorno, acompanhando a performance
comercial e de relacionamentos, possibilitando reporte rápido às instâncias superiores para tomada de decisão de

forma tempestiva.

OBJETIVOS

Garantir a sustentabilidade econômico-financeira da Empresa em curto, médio e longo prazos, por meio
da otimização dos gastos e processos de faturamento, do aprimoramento dos mecanismos de cobrança e

da mitigação de riscos financeiros.

05.02 – GESTÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA

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

05.03 – ESTEIRA DEVSECOPS

Prover mecanismos de controles internos que preservem vidas, proporcionem a identificação e a preservação dos
processos críticos e serviços essenciais em situações de crise para o retorno à normalidade, conforme os parâmetros

estabelecidos.

05.04 – GOVERNANÇA E GESTÃO DA CONTINUIDADE DE NEGÓCIO

PORTFÓLIO DE PROGRAMAS E PROJETOS  - VISÃO SINTÉTICA



6. Impulsionar o negócio por 
meio de pessoas e suas 

competências

06.01 – GESTÃO DE PESSOAS E DA FORÇA DE TRABALHO
Estimular a retenção da força de trabalho e adequá-la aos objetivos do negócio, promovendo aprendizagem

contínua, o autodesenvolvimento dos empregados e o fortalecimento da cultura orientada a resultados, com
processos de gestão de pessoas aprimorados.

OBJETIVOS

Assegurar que as atividades laborais sejam desenvolvidas de forma segura, saudável e favoráveis à performance
através de ações em prol da saúde, segurança e qualidade de vida reforçando e difundindo práticas
empresarialmente sustentáveis.

06.02 – AMBIENTE DE TRABALHO, QUALIDADE DE VIDA E 
SUSTENTABILIDADE

Consolidar o processo de transformação da cultura organizacional, promovendo o alinhamento dos empregados
com o manifesto de cultura da empresa e favorecendo ambiente interno propício ao engajamento e à motivação.

06.03 – GESTÃO DA CULTURA ORGANIZACIONAL

PORTFÓLIO DE PROGRAMAS E PROJETOS  - VISÃO SINTÉTICA



11. CADEIA DE VALOR



CADEIA DE VALOR 
A cadeia de valor é uma ferramenta de diagnóstico e gestão que
permite representar uma organização como um conjunto de
subsistemas (atividades), com entradas (insumos), processos de
transformação e saídas (produtos). A forma como as atividades da
cadeia de valor são organizadas e executadas determina os custos e
afeta os resultados da organização.

PROCESSOS 1º NÍVEL



12. PARTICIPANTES



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

DIRETORIA EXECUTIVA

Presidência
Gustavo Henrique Rigodanzo Canuto

DIT - Diretoria de Tecnologia e Operações
Gustavo Sanches

DDS - Diretoria de Desenvolvimento e Serviço
Flavio Ronison Sampaio

DRN - Diretoria de Relacionamento e Negócio
Alan do Nascimento Santos

DAP - Diretoria de Administração e Pessoas
Gilmar Souza de Queiroz

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.
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