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A Ouvidoria da Dataprev,  subordinada à Presidência
da  Dataprev  e  vinculada  ao  Conselho  de
Administração,  apresenta  o  Relatório  de  Anual  de
Denúncias, referente àquelas cadastradas no exercício
de 2020.
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1.  APRESENTAÇÃO

Este  relatório  é  complementar  ao  Relatório  Anual  de  Ouvidoria  –  Exercício  2020  e  apresenta  o
detalhamento das  denúncias  direcionadas à  Dataprev  e  que tratam de assuntos  sob  sua gestão,,
inclusive das denúncias anônimas, também conhecidas como “comunicações de irregularidades”.

Todas as manifestações aqui detalhadas foram cadastradas na Plataforma Integrada de Ouvidoria e
Acesso  à  Informação  –  Fala.BR,  utilizada  pela  Dataprev  como  plataforma  única  de  registro  de
manifestações de ouvidoria, nos termos do artigo 16 do Decreto nº 9.492, de 2018.

TRATAMENTO DAS DENÚNCIAS

O tratamento de denúncias no âmbito da Ouvidoria consiste numa tarefa sensível, pois aborda relatos
de atos que indicam possíveis práticas de irregularidades ou de ilícitos,  cuja elucidação e solução
depende da atuação dos órgãos apuratórios competentes. Isso significa que, em primeiro lugar, as
denúncias trazem ao conhecimento do poder público ocorrências de atos ilícitos. Em segundo lugar,
os fatos ilícitos apontados devem ser passíveis de apuração.

A ouvidoria realiza a análise preliminar, com objetivo de verificar se o teor da denúncia permite que os
fatos relatados sejam devidamente apurados. Se eventualmente for identificada alguma lacuna nas
informações apresentadas,  cabe à Ouvidoria coletar a maior quantidade possível  de elementos de
convicção e subsidiar a estruturação de juízo de valor quanto à aptidão da denúncia para apuração.

Desta forma, na hipótese da denúncia ser considerada apta, esta é encaminhada para unidade técnica
de apuração com mais elementos de materialidade. Nos casos de dúvida quanto à existência ou não
dos requisitos mínimos que amparem a recepção das denúncias, a Ouvidoria as considera aptas.

Não recebem tratamento as denúncias vazias,  superficiais ou confusas,  ou seja,  que não oferecem
elementos mínimos indicando irregularidades  que possam servir  de fundamento para  a  apuração
realizada pela área competente. Neste contexto, as denúncias consideradas inaptas são arquivadas
sem que haja apuração ou, quando não apresentam ilicitude, são reclassificadas como reclamação e
tratadas como tal.

Inicialmente,  os  fatos  denunciados  são  considerados  como  supostas  irregularidades,  isto  é,  as
denúncias  não  são  entendidas  como  afirmação  de  ocorrências  de  impropriedades,  situação  que
somente é possível definir após a completa apuração pela unidade técnica de apuração.

Ao decidir denunciar eventual irregularidade, o cidadão pode ter a percepção de que está se expondo
a riscos pessoais, como ameaças, demissão, processos judiciais, ou mesmo riscos à sua integridade
física. Para mitigar estes riscos, a Dataprev oferece mecanismos institucionais de proteção a identidade
do denunciante, formalizados por meio da Resolução 3.784/2019. Essa é uma obrigação institucional e
ao mesmo tempo uma importante estratégia de combate à corrupção e à prática de outros ilícitos.

Visando aumentar o grau de confiança no processo, a Ouvidoria, respeitando os limites institucionais e
dentro  de  suas  possibilidades,  mantém interlocução  com os  órgãos  apuratórios  para,  quando do
desfecho do processo, possa noticiar o manifestante sobre o resultado do procedimento originado de
sua denúncia.
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2. ANÁLISE DAS DENÚNCIAS

No  ano  de  2020  foram  cadastradas  na  Ouvidoria  da  Dataprev  48  manifestações  de  denúncias,
representando  declínio  de  25%  em  relação  ao  exercício  anterior,  quando  foram  registradas  64
denúncias. Na redução ocorrida, deve ser levado em consideração que 2020 foi um ano atípico, por
conta da crise sanitária da COVID19 a Dataprev passou atuar em regime de teletrabalho a partir de
março.

2018 2019 2020

Denúncias Cadastradas: 52 64 48

Cabe à ouvidoria, por ocasião da análise preliminar, formar juízo quanto à aptidão da denúncia para
dar início ao procedimento de apuração, somente na hipótese da denúncia ser considerada apta, esta
é encaminhada para unidade de apuração. As denúncias cadastradas são consideradas inaptas sempre
que apresentam carência de informações mínimas de materialidade que permitam sua apuração e
quando a mesma manifestação é cadastrada em duplicidade1.

Em 2020,  do  total  de  48  manifestações  de  denúncias  cadastradas,  foram consideradas  aptas  37,
representando um declínio de 23% em relação ao exercício anterior, quando foram consideradas aptas
48 denúncias.

2018 2019 2020

Denúncias Duplicadas (inaptas): 12 10 1

Denúncias reclassificadas 0 0 5

Sem elemento mínimo de apuração
(inaptas):

7 6 5

Denúncias Aptas: 33 48 37

Total 52 64 48

Esses números são expressivos quando comparados com o período de 2015 a 2017, fase em que as
atividades  de  ouvidoria  na  Dataprev  não  se  apresentavam  adequadamente  estruturadas  e
institucionalizadas na Empresa2. 

1 As denúncias são consideradas duplicatas quando apresentam o mesmo teor e a mesma identidade do denunciante.

2 Em  2017,  por  meio  da  RS  3579/2017,  a  Dataprev  criou  o  Escritório  de  Riscos,  Integridade  e  Controles,  que  iniciou  a
estruturação da Ouvidoria. Em dezembro de 2017 a Dataprev passou a utilizar a plataforma e-Ouv como canal de denúncia e,
em 05/01/2018, foi cadastrada a primeira denúncia neste canal.
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Gráfico – Total de Denúncias Tratadas pela Dataprev desde 2015

Fonte:  Os  quantitativos  referentes  aos  anos  de  2015,  2016  e  2017  constam  no  Relatório  de
Denúncias apresentado ao Conselho Fiscal da Dataprev – posição de 27 de novembro/2017.

A  partir  da  institucionalização  da  Ouvidoria,  uma  nova  realidade  é  constatada  com  relação  a
quantidade de denúncias tratadas, alcançado em 2020 uma taxa média 3,1 relatos tratados por mês,
resultado considerado compatível com o segmento de atuação de empresas com as características da
Dataprev.3

Os números  refletem  a  evidente  evolução  no  amadurecimento  dos  mecanismos  de  detecção  de
irregularidades implementados pela Dataprev a partir de 2018, sendo este um dos pilares da Política
de Integridade Corporativa da Empresa. A Dataprev tem promovido melhoras significativas em fatores
que potencializam o crescimento do volume de denúncias, notadamente quanto as ações de revisão e
formalização  de normativos  que  orientam a  gestão  do  processo,  fazendo crescer  a  confiança  do
cidadão e as medidas que tratam do aprimoramento dos procedimentos de integridade4.

SOBRE OS DENUNCIANTES E DENUNCIADOS:

O principal vetor de informações é o empregado da Dataprev, que deve ser informado e incentivado à
manifestar-se quando necessário.  As denúncias tratadas em 2020 foram majoritariamente enviadas
pelo público interno5 (54%).

3 Estudo  realizado  pela  Consultoria  ICTS  analisou  mais  de  140  mil  denúncias,  registradas  entre  2009  e  2016,  em  141
organizações brasileiras, revelou uma taxa média de 1,4 relatos por mês, para cada mil funcionários, para o setor da indústria. Ao
caracterizar a Dataprev neste setor, com 3.300 funcionários, a taxa média esperada é de 4,6 relatos mensais ou 55 denúncias por
ano.
4 A volumetria  de denúncias  recebidas  é  influenciada por  diversos  fatores:  cultura  organizacional  favorável;  segmento de
atuação da empresa; quantidade de colaboradores; comunicação sobre o canal de denúncias; resposta efetiva da empresa sobre
as denúncias; qualidade do atendimento e independência das instâncias de integridade.

5 O  público  interno  é  composto  pelos  empregados  e  terceirizados.  O  público  externo  é  caracterizado  pelos  clientes,
fornecedores e a sociedade em geral.
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2020 Perfil do Denunciante

Denunciante identificado

Público interno: 14

Público externo: 13

Subtotal 27

Denunciante anônimo

Público interno: 6

Público externo: 4

Subtotal 10

Total 37

Foi  observado  que  as  denúncias  cadastradas  com  identificação  foram  mais  expressivas  que  as
anônimas, cabe ressaltar que as denúncias cadastradas sem a identificação do denunciante (anônimo)
também foram tratadas. Mesmo sem a identificação do denunciante, pela análise do teor da denúncia,
é possível inferir se o denunciante é interno ou externo.

O nível  hierárquico do denunciado também é um elemento relevante de análise,  pois pode haver
correlação entre denúncias contra gestores e a particularidade de anonimato da denúncia.

As pessoas denunciadas em 2020 tiveram a seguinte distribuição em relação ao nível hierárquico:

Perfil do Denunciado Denunciante
Identificado

Denunciante
Anônimo

1º Nível - Dirigente 0 1

2º Nível – Superintendente 3 1

3º Nível - Departamento 4 3

4º Nível – Divisão 0 0

5º Nível - Serviço 1 0

Empregado 8 2

Terceirizado/Fornecedor 0 1

Não identificado(*) 11 2

Total 27 10
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Nota: (*) Denúncias que relatam fatos sem identificar explicitamente
pessoas como denunciadas, por exemplo, relatos sobre violação de
finalidade no concurso público e disponibilização de aplicativo falso.

A quantidade de denúncias anônimas não foi expressiva, apenas 27% do total das denúncias aptas não
tiveram o denunciante identificado. Esta particularidade realça a confiança nas atividades de ouvidoria,
visto que a maioria dos denunciantes se apresentou nominalmente mesmo quando o denunciado
estava em exercício de função de confiança.

O  receio  de  retaliação  é  inerente  ao  processo,  por  isso,  a  Ouvidoria  contribui  para  reduzir  esse
sentimento  e  ampliar  o  fluxo  de  comunicação  e,  desta  forma,  diminuir  sensivelmente  os  riscos
relacionados ao desconhecimento de vulnerabilidades da organização.

SOBRE OS RELATOS:

Os relatos foram classificados sob a ótica de sua relevância, analisando se o teor da denúncia possui
elementos suficientes para atuação objetiva da Empresa e se o fato relatado possui criticidade, na
perspectiva  da  gestão,  permitindo  uma  avaliação  de  impacto  potencial  e,  consequentemente,  da
prioridade de tratamento.

A  metodologia  utilizada  para  analisar  a  relevância  do  relato  é  composta  de  duas  variáveis:
materialidade e criticidade6. Para ambas são estimados graus de intensidade: baixo (B), médio (M) e
alto  (A).  A  relevância  é  estabelecida  em  função  da  combinação  dos  resultados  estimados  para
materialidade e criticidade, conforme Matriz de Relevância.

Matriz de Relevância

Materialidade

Cr
iti

ci
da

de

Baixa (B) Média (M) Alta (A)

Alta (A) M A A

Média (M) B M M

Baixa (B) B B B

Ao  aplicar  a  Matriz  de  Relevância  no
universo  das  denúncias  tratadas  em
2020, chegou-se a seguinte conclusão:

Relevância Quant. %

Baixa 21 56%

Média 8 22%

Alta 8 22%

Total 37 100%

6 É importante ressalvar que a análise realizada pela Ouvidoria não significa a apuração da denúncia. Em outras palavras, o
trabalho desempenhado não se confunde com o das áreas técnicas de apuração, a Ouvidoria não faz juízo de valor acerca dos
fatos narrados, e sim a avaliação da existência de elementos de convicção sobre a aptidão da denúncia para apuração. 
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 A Ouvidoria classificou os assuntos abordados nas denúncias conforme segue:

Assunto da denúncia Quant.

Violência laboral ou desvio de comportamento 17

Violação dos normativos de gestão de pessoas 3

Vazamento ou uso indevido de informações 5

Disponibilização de aplicativo falso 2

Falha em processo licitatório ou gestão de contrato 4

Desacato ao servidor público no exercício da função 1

Não integridade de fornecedor 1

Desvio ético em rede social 1

Falha de controle interno de processo crítico 1

Irregularidade no recebimento de auxílio emergencial 1

Falha em sistema interno (*) 1

Total 37

Nota:  (*)  Não  indicou  prática  de  irregularidade  ou  de  ilícito  e  foi
reclassificada internamente para “reclamação” e tratada como tal.

SOBRE AS PROVIDÊNCIAS NO ÂMBITO DA OUVIDORIA:

A identificação inicial do órgão apuratório ao qual a denúncia deve ser encaminhada é determinada
em função  do  seu  objeto.  Os  relatos  de  desvios  disciplinares  que  digam respeito  diretamente  à
conduta  do  agente  público  são  encaminhados  para  Corregedoria  ou  para  Comissão  de  Ética  da
Dataprev.  Os  relatos  de  incidente  de  segurança  da  informação,  sem  identificação  de  pessoa
denunciada,  são  enviados  diretamente  para  Comissão  de  Tratamento  de  Incidentes  em  Redes
Computacionais da Dataprev (CTIR). A Auditoria Interna e a área de Integridade recebem os relatos de
ilicitudes em procedimentos7.

Em 2020, a Ouvidoria encaminhou as denúncias aptas para órgãos internos apuratórios,  conforme
descrito a seguir:

7 São  encaminhamentos  específicos  estabelecidos  na  Norma  N/PO/06:  (i)  denúncias  envolvendo  empregados  que  atuem
diretamente no processo de gestão de denúncias são encaminhadas para Auditoria Interna; (b) denúncias envolvendo membros
da Alta Administração ou do Conselho Fiscal são encaminhadas à Corregedoria e comunicadas à Comissão de Ética Pública.
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Órgão apuratório Quant. %

Corregedoria 23 62%

Comissão de Ética da Dataprev 9 24%

Comissão de Tratamento de Incidentes em Redes Computacionais (CTIR) 1 3%

Auditoria Interna 2 5,5%

Integridade 2 5,5%

Total 37 100%

A situação da apuração, levantada pela Ouvidoria em 12/01/2021, encontra-se conforme a seguir:

Situação da Apuração Quant. %

Finalizado 26 70%

Em avaliação 07 19%

Em andamento 04 11%

Total 37 100%
Nota: (*) Denúncia arquivada e, posteriormente, 
encaminhada para avaliação pela Corregedoria.

3. PENDÊNCIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

Cabe registar que, constam denúncias em andamento pendente de exercícios anteriores dos anos de
2019 e 2018 que estão sendo tratadas pelos órgãos apuratórios da empresa.

Segue demonstrativo com o quantitativo das manifestações pendentes: 

Órgão apuratório 2018(*) 2019

Superintendência de Pessoas 1

Auditoria Interna 1

Comissão de Tratamento de Incidentes em Redes Computacionais (CTIR) 1

Integridade 1

Total 01 03

Nota (*): Totalizado apenas as manifestações com grau de relevância “Alto”.
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 4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O canal de denúncias é um instrumento democrático, sob gestão da Ouvidoria, que rompe barreiras
hierárquicas e oferece aos públicos interno e externo um meio de comunicação com a gestão da
Dataprev.  Sua  adequada  utilização  permite  a  identificação  precoce  de  fragilidades  produzindo
impactos positivos no desempenho dos processos de gestão e na qualidade dos serviços prestados
pela Empresa.

O resultado gerado pela Ouvidoria, com base na utilização do canal de denúncias, é otimizado pelo
aumento  no número  de denúncias,  incluindo  ainda  economias  geradas  pelas  ações  de  ruptura  e
prevenção sobre os contextos denunciados. É importante considerar também o retorno qualitativo,
que advém da redução de riscos à integridade e sobre a imagem e reputação organizacional perante a
sociedade brasileira.

O empregado da Dataprev é importante colaborador do processo de detecção de irregularidades, e
também é um dos principais interessados no fortalecimento da cultura ética no ambiente de trabalho
e na resolução dos problemas e irregularidades que vivência no dia a dia da Empresa. Trabalhar em
ambiente  regido  pela  ética,  respeito  e  transparência,  fortalece  o  orgulho  dos  empregados  da
Dataprev, impulsionando seu sucesso e perenidade.

Consideramos de grande valia que a Dataprev permaneça no processo evolutivo de fortalecimento da
relação de confiança com seus empregados quanto ao uso do canal de denúncias.

Brasília, 10 de fevereiro de 2021.

Maurício de Castro Oliveira
Ouvidor
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