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Há 45 anos a Dataprev tem atuado como uma

empresa de desenvolvimento de software, mas o mundo

digital tem desafiado as empresas de tecnologia a ir além

da entrega de produtos, e exercer um papel protagonista

no negócio do cliente, trazendo para este soluções digitais,

que sejam inovadoras e agreguem efetivo valor.

A Dataprev ao longo de sua existência teve a

missão de atender à sociedade por meio de seus clientes,

especialmente, o INSS. Contudo, a transformação da

sociedade, que deixa de ser analógica, e, cada vez mais,

avança para o mundo digital; propõe oportunidades para

que a Dataprev tenha acesso direto ao cidadão, por meio

da prestação dos serviços mobile - "serviços na palma da

mão".

Diante do cenário atual de transformação digital,

sendo a digitalização dos serviços públicos uma

prioridade do atual governo, vislumbramos uma

excelente oportunidade para a Dataprev se posicionar

como protagonista desta ação, a fim de contribuir para

a promoção da agilidade dos serviços e a consequente

eficiência do Estado.

Por estas razões, o Planejamento Estratégico 2019-

2023 foi revisado com o objetivo de adequar a estratégia

da Empresa ao governo digital, que busca soluções

tecnológicas que promovam cidadania digital ao alcance

de todos.

Muito obrigada!

Christiane Almeida Edington

Presidente da Dataprev
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ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DA 
DATAPREV



A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA tem muitos

desafios e, para vencê-los, é imprescindível uma estratégia precisa e adequada.
Ademais, a definição consistente da estratégia e do modelo de sua implementação
promove o engajamento do corpo funcional que, ao conhecer os objetivos da
Empresa, comprometem-se com o seu alcance, aproveitando as oportunidades de
crescimento e mitigando potenciais riscos e ameaças internas e/ou externas à
realização da estratégia. Para além disso, a publicização das ações operacionais desta
estatal, disponibiliza à sociedade meios de verificação de utilização dos recursos
públicos.

A estrutura da Dataprev conta com o Conselho de
Administração, Conselho Fiscal, Presidência e 5 Diretorias:

CONSELHO 

FISCAL

CONSELHO DE 

ADMINISTRAÇÃO

DIT

Infraestrutura 

como 

produto

DRN

Expansão 

sustentável 

do Negócio

DDS

Soluções 

tecnológicas 

eficiente e 

parceira de seus 

clientes

DAP

People Analytics

como 

transformador da 

força de trabalho e 

gestão eficiente de 

recursos
                                              

DGJ

Governança 

e Segurança 

Jurídica para 

o Negócio

                           
                     

                         
                     

                                                 
                                          

PRESIDÊNCIA

COAUD

AUDITORIA INTERNA

OUVIDORIA

CORREGEDORIA

Legenda

Vinculação

Subordinação



Revisão do Mapa Estratégico

Definição e Detalhamento de Indicadores e Metas

Análise de Tendências (PEST)

Análise de Ambiente Interno e

Externo (SWOT)

Revisão da Missão, Visão e Valores

Identificação dos Riscos 

e Oportunidades

Definição dos 

Indicadores de Riscos

Elaboração do Portfólio de Programas

Detalhamento do Portfólio de Programas

Revisão da Cadeia de Valor

ETAPA 1  

Análise Ambiental e 

Direcionamento Estratégico

ETAPA 4

Gestão de Riscos

6

ETAPA 3

Desdobramento da Estratégia

Planejamento Estratégico 

2019-2023

ETAPA 2 

Formulação da Estratégia



ETAPA 1 

Kickoff da revisão do PEI

Direcionamento estratégico pela Diretoria
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Planejamento Estratégico 

2019-2023/REVISÃO 2020

ETAPA 2

Formulação da Estratégia

Oficinas para o desdobramento do 

Planejamento Estratégico

ETAPA 3

Aprovação da Estratégia

Aprovação do Planejamento pela DIREX e CONSAD

ETAPA 4

Comunicação

Divulgação do Plano de Ação 2020 



O Planejamento Estratégico Institucional –

PEI apresenta a estratégica da Dataprev para o ciclo 2019-2023, com a definição da

missão, visão, valores, objetivos estratégicos, análise de riscos e oportunidades, e

indicadores, considerando os aspectos estratégico, tático e operacional.

Uma vez traçada a estratégia em direção ao alcance dos objetivos de longo prazo, é

hora de desmembrá-lo em metas e prazos menores, de forma que o alcance da

estratégia possa ser palpável. Sem a definição de um planejamento tático, a execução

pode ficar comprometida pela falta de direcionamento das ações que precisam ser

realizadas a médio prazo. Tais aspectos são tratados no Plano de Negócio, que

apresenta as oportunidades e a estratégia de alavancagem do negócio da Empresa.

O Plano Diretor de TIC (PDTI) tem o papel de apresentar as ações necessárias para

apoiar o negócio, além das ações estruturantes para a gestão dos recursos

tecnológicos da Empresa.

Os Programas Corporativos, tem por objetivo materializar as ações que

proporcionarão o alcance da estratégia; já a Cadeia de Valor, apresenta a organização

sistêmica da Empesa para uma gestão mais eficiente.

O planejamento anual está materializado no Plano de Ação, cujo papel é desdobrar as

ações necessárias para o alcance da estratégia no nível operacional, visando

resultados de curto prazo para o atingimento dos objetivos da Empresa, sempre

considerando a otimização dos meios e maximização dos resultados.

PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO



PLANO DE NEGÓCIO

Iniciativas de alavancagem de negócio

Análise de Viabilidade de 

Oportunidades

Projeção Financeira

PDTI

Alinhamento da TI

Avaliação da Infraestrutura

Diretrizes de Tecnologia 

para ambiente interno e externo

Direcionamento 

dos Investimentos

PLANO

ESTRATÉGICO

Missão

Visão

Mapa de Objetivos Estratégicos

Valores

Indicadores Estratégicos

Riscos Estratégicos

PROGRAMAS

Objetivos

Benefícios

Indicadores e Metas

Riscos

Aquisições

Capacitações

Plurianual

3 anos
3 anos

5 anos

PLANO 

DE AÇÃO

Anual

Cadeia 

de Valor
ProcessosGVR

Trimestral

ELEMENTOS QUE COMPÕE O 
PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 

INSTITUCIONAL – PEI



MISSÃO
Prover cidadania digital ao  

alcance de todos.

VISÃO
Ser referência mundial em  

soluções digitais de governo.

VALORES
Ética, dignidade, integridade, 

impessoalidade, legalidade, 

profissionalismo, cidadania e 

transparência
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A Missão, Visão e os Valores
de uma Empresa, apresentam o seu

direcionamento estratégico para o alcance de

seus resultados e de seu papel institucional

frente à Sociedade.

A missão apresenta a razão de sua

existência, seu foco de atuação, seja na

exploração de atividade econômica, seja na

prestação de serviços para Sociedade, a qual é

a missão da Dataprev.

A visão, por sua vez, norteia a

Empresa para o alcance de seus anseios e

aspirações estratégicos, em um determinado

espaço de tempo. No caso da Dataprev, o

Planejamento Estratégico foi elaborado para o

ciclo de 2019 a 2023.

Os valores apresentam os princípios

que orientam o comportamento da Empresa e

de seus colaboradores, pois são o alicerce da

Empresa.



OE 1 - Digitalizar os serviços 

públicos para um Estado mais 

eficiente

                                          

Democratizar o acesso de 

serviços digitais para 

promoção de um Estado 

mais eficiente. 

50% dos benefícios 

concedidos de forma 

automática

60% de sistemas legado 

desativados.

5% de receita originado 

de produto

1.1 - Transformação digital e 

Modernização do INSS

                                         

1.3 - Plataforma  Social - CNIS

1.2 - Portfólio de Produtos                                               

OE 2 - Implementar produtos 

digitais para a Sociedade

Entregar serviços públicos 

digitais, de forma 

universal, através dos 

meios de comunicação 

para aprimorar a relação 

Estado-Sociedade para 

melhorar a experiência do 

cidadão no acesso aos 

serviços públicos.

2.1 – INOVA - Fomento a 

Negócios Inovadores

                                          

2.2 – Plataforma de API
                                              

2.3 – Inteligência Artificial

                                          

2.4 – Plataforma BigData

                                           

2.5 – Experiência do Cliente

10% de redução em

relação aos gastos 2019

(Full Year 2020)

OE 3 - Aprimorar a eficiência 

organizacional

Aperfeiçoar a governança e 

disseminar a integridade 

por meio da transparência e 

da ética, atando no combate 

a fraude e a corrupção. 

Aprimorar a performance 

organizacional (processos, 

gestão de riscos e controles 

internos) a fim de promover 

a competitividade da 

Empresa.

Redução do passivo 

judicial em 20% do valor 

total da carteira

98% de disponibilidade 

em conformidade com 

ANS;

70 % das obsolescências 

tecnológicas tratadas

3.1 – Eficiência Operacional

3.2 – Gestão de Serviços de TI
                                             

3.3 – Gestão Estratégica

                                         

3.4 – Governança Corporativa

3.5 – Eficiência e Modernização 

de Infraestrutura de TIC

                                             

OE 4 - Garantir a segurança 

das informações

Assegurar um ambiente 

digital seguro

para proteção, sigilo e 

privacidade de

informações, de forma 

estruturada e

transversal, atendendo a 

legislação e

normativos vigentes.

100% de conformidade à 

LGPD até Agosto/2020

100% dos riscos altos à 

privacidade tratados até 

Agosto/2020

4.1 – Defesa Cibernética, 

Segurança da Informação

4.2 – Privacidade (LGPD)

3% das vendas 

impulsionadas por 

produtos de inovação.

100% das API 

disponibilizadas com 

bilhetagem.

3 modelos de Machine

Learning implantados em 

produção.

Aumentar 20% a nota na

Apple e Google store.

                           
                     

                                                

Planejamento Estratégico 2019-2023 
Revisão 2020

Legenda

Descrição

Indicador   

Programa



OE 5 - Fortalecer a imagem 

institucional

Fortalecer e consolidar os 

canais de

comunicação que possam 

influenciar no

posicionamento da 

Dataprev como uma

empresa voltada para o 

aprimoramento

de políticas públicas, 

assim como para

a gestão de sua imagem e 

reputação

junto a opinião pública, 

imprensa e partes 

relacionadas.

Aumentar a quantidade de

seguidores da Dataprev

em 5x no LinkedIn e 2x

nas demais redes sociais

em 2020, em relação a

Outubro 2019.

5.1 – Branding

5.2 – Promoção de Soluções e 

Produtos

Aumento de 5% nos contratos com clientes (relação à receita

operacional bruta do ano de 2019);

Aumento de 13% com novos clientes (relação à receita 

operacional bruta do ano de 2019);

Acréscimo de custos e despesas limi tados a 40% em relação 

ao aumento da receita bruta  entre 2020 e 2019.

Acréscimo de 8 novos clientes na base com contratos com 

prazo maio rou igual a 12 meses (base 31/12/19). 

** Exceto clientes do consignado

Aumento de 10% a receita bruta em relação a 2019

100% de processos críticos com BIA realizado até dezembro 

de 2020;

OE 6 - Assegurar a sustentabilidade do negócio

Assegurar a sustentabilidade econômica, financeira,

socioambiental e operacional, garantindo investimento

permanente, atualização tecnológica e a continuidade do

negócio, gerando valor as partes relacionadas

6.1 – Marketing e Vendas
                                                 
                                                 

6.2 – Gestão Econômico-

Financeira

                                              
                                              

6.3 – Esteira DEVOPS
                                      
                                      

6.4 – Continuidade de Negócio

                         
                     

                         
                     

                                              

                                              

7.1 – Gestão de Pessoas

                                              

7.2 – Ambiente de Trabalho, 

Saúde e Qualidade de Vida

                                               

7.3 – Endomarketing

OE 7 - Impulsionar o negócio 

por meio de pessoas e suas 

competências

Promover a transformação 

cultural do

modelo de gestão de 

pessoas, por meio

de práticas de gestão que 

possibilitem

o crescimento profissional 

e estimulem

o desenvolvimento de 

competências

colaborativas, ágeis e 

produtivas,

alinhadas às diretrizes de 

negócio.

Aumentar em 10 p.p. a 

percepção positiva sobre 

o ambiente organizacional 

em 2020;

Capacitação de 15 horas 

por empregado em 

2020.

                  
                     

Missão

Prover cidadania digital ao
alcance de todos

Visão

Ser referência mundial em
soluções digitais de governo
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ESTRATÉGIA – PLANEJAMENTO 2020



A Dataprev adota a metodologia de gerenciamento
de programas para execução da estratégia. Segundo o
Guia PMBOK®, um programa é um grupo de projetos e
atividades gerenciados de modo coordenado para a
obtenção de benefícios que não estariam disponíveis se
eles fossem gerenciados individualmente. Devido às
suas características plurianuais, a Dataprev utiliza como
ferramenta de gestão para execução anual de cada
exercício o Plano de Ação, que é composto pelo
portfólio de programas definidos, porém com o escopo
anual para execução do exercício. O Plano de Ação de
2020 foi elaborado de forma a promover maior
engajamento e integração, composto por:

                                                   

RESPONSÁVEIS
                                             

202 RESULTADOS

                                            

542 ENTREGAS

                                            

16

90

149

24 PROGRAMAS
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METODOLOGIA E CICLO DE REVISÃO  
DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO



A Dataprev construiu o planejamento estratégico
2019-2023 pautado na metodologia do Balanced
Scorecard – BSC, que busca a estruturação e a
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.

Os elementos que compõem a estratégia PEI, PN,
PDTI, PA e Cadeia de Valor seguem um ciclo de revisão
anual, de forma a garantir que a estratégia esteja
sempre atualizada e mantendo o alinhamento
estratégico.

O ciclo de revisão do planejamento estratégico está
pautado na metodologia PDCL, (planejar, executar,
verificar e agir), considerando as lições aprendidas,
tendo como propósito a avaliação do alcance da
estratégia e a tomada de decisão.



METOLOGIAS E CICLO DE REVISÃO DO 
PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO

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.

Legenda

PA - Plano de Ação

PDTI - Plano Diretor de Tecnologia da Informação

PN - Plano de Negócio

PEI - Planejamento Estratégico Institucional



O PDCL é aderente à

metodologia do Balanced Scorecard

(BSC) adaptada para a Dataprev,

proporcionando o monitoramento

dos resultados de forma eficazes e

confiável, além de proporcionar

melhorias na implementação de

iniciativas voltadas para o

cumprimento de metas e objetivos.

Esta metodologia

auxilia a obtenção de indicadores

alinhados com a estratégia,

permitindo uma análise contínua,

verificando-se assim o cumprimento

do planejado e a necessidade de

ações para que as metas sejam
atingidas.

Imagem: Diagrama adaptado para a Dataprev

No caso da

Dataprev, houve uma

adaptação do método 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.

Analise os gaps da 
execução ( Riscos, 

controles, 
indicadores) e 

proponha 
melhorias

Identifique 
problemas 

Planeje 
melhorias. Crie 

Planos.

Envolva as 
pessoas e execute 

o plano

Monitore os 
resultados. 
Resolva os 
problemas. 

PlanLearn

Check Do



GESTÃO POR INDICADORES

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.

Os SISTEMAS DE INDICADORES refletem de

maneira visível uma lógica complexa. 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.

A Dataprev, atualmente, se utiliza da metodologia

instituída pela FNQ – Fundação Nacional da Qualidade, a Gestão do

Sistema de Indicadores¹ Corporativos para promover o

monitoramento contínuo das sua metas e de seus resultados, nos

níveis estratégico, tático e operacional.

O acompanhamento de indicadores corporativos

fortalece o processo decisório, pois o torna assertivo na medida que

os indicadores apresentam a evolução e os possíveis os desvios

para a realização dos resultados, possibilitando que ações corretivas

sejam implementadas de forma a garantir o atingimento da

estratégia.

Fonte: FNQ



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

KRI – Key Risk Indicators

Gestão de Programas 

(+ aquisições; + capacitações) com

Indicadores de Programas

&

Gestão da GVR com

Indicadores de GVR

Instrumentos da Gestão Estratégica

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

Hierarquia Organizacional

Outcomes/Lagging/Resultantes, são
indicadores relacionados com o atingimento de objetivos
estratégicos, ou seja, permitem que se avalie se os efeitos
finais das estratégias selecionadas foram atingidos. Estão
diretamente ligados à medição de resultados. Apresentam o
resultado do desempenho passado, sendo medidos em
maiores intervalos de tempo. Este tipo de indicador permite
medir se um objetivo foi alcançado após certo tempo e esse
tempo deve ser suficiente para confirmar o efeito.

Drivers/Leading/Direcionadores, são
indicadores que monitoram precocemente se a estratégia será
cumprida, considerados como “preditivos”. Normalmente são
coletados num intervalo de tempo curto e medem processos e
atividades intermediárias. Nos permitem analisar as causas do
efeito de forma pró-ativa, ou seja, medem a causa antes do
efeito se confirmar. Estes indicadores normalmente são
avaliados durante a execução de um processo. Nos dão
informação sobre o passado, sobre o resultado de ações
tomadas e atividades realizadas.

Driver

Outcome

Finalístico

Viabilizador

Controle

Estrutural



22

GESTÃO DE RISCOS
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O ambiente corporativo da empresa

demanda a adoção de medidas e técnicas de

controle com a finalidade de atenuar situações de

anomalias e evitar adversidades que podem

impactar negativamente a imagem da

organização. É preciso identificar, avaliar e

implementar controles internos para alcance de

melhores resultados. Instituir uma cultura pautada

na gestão de riscos para implantação de controles

internos, torna-se fator decisivo para estabelecer e

proporcionar um ambiente de Compliance,

impulsionando o negócio com maior eficiência e

eficácia.

Diante desse novo cenário, onde não

basta apenas entender o problema, mas construir

ações preventivas e corretivas, a revisão do

Planejamento Estratégico 2019-2023 apresenta um

modelo baseado no gerenciamento de risco do

nível estratégico ao operacional, abordando a

implementação de controles internos, como forma

de assegurar o atingimento dos objetivos

estratégicos da Empresa, tendo ainda como ganho,

a utilização de recursos de forma mais eficiente.

Nesse novo contexto, o

gerenciamento de riscos será implementado de

forma gradual em todas as áreas da Dataprev,

conforme previsão dos normativos que tratam o

tema, sendo priorizados os processos

organizacionais que impactem diretamente no

atingimento dos objetivos estratégicos definidos

no Planejamento Estratégico e

concomitantemente nos demais processos

refletidos na Cadeia de Valor.



Adaptado de: ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. ABNT NBR ISO 31000: gestão de riscos - princípios e diretrizes.  

Rio de Janeiro, 2018.
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METODOLOGIA

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 abaixo:
C

o
m

u
n

ic
a
ç
ã
o

 e
C

o
n

su
lt

a

M
o

n
ito

ra
m

e
n

to
 e

 A
n

á
lise

C
rític

a

Escopo, contexto  

e critérios

Processo deAvaliação  

De Riscos

Identificação  
de Riscos

Análise  de
Riscos

Avaliação  
de Riscos

Tratamento  

de Riscos

Registro eRelato



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:

• Riscos Estratégicos;

• Riscos Operacionais;

• Riscos Financeiros;

• Riscos Regulatórios; e

• Riscos à integridade.

Matriz de Riscos 

IM
P

A
C

T
O

Muito Alto 5 5 10 15 20 25

Alto 4 4 8 12 16 20

Médio 3 3 6 9 12 15

Baixo 2 2 4 6 8 10

Muito Baixo 1 1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

Muito Baixa Baixa Média Alta Muito Alta

< 10%
>=10% 

e <=30%
>30% 

e <=50%

>50% 
e <=90%

> 90%

PROBABILIDADE

Níveis Pontuação

RC - Risco Crítico 15 a 25

RA - Risco Alto 8 a 12

RM - Risco Moderado 4 a 6

RP - Risco Pequeno 1 a 3

MATRIZ DE RISCO ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

ESCALA DE NÍVEL DE RISCO    ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――



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.

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 Operacionais Regulatórios Financeiros Peso -
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Exposição Intensa 

(reputação/credibilida

de 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/credibilida

de 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/credibilida

de)

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/credibilida

de)

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/credibilida

de

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

Compar-

tilhar
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CADEIA DE VALOR
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A Cadeia de Valor é o instrumento

de gestão estratégico, que tem o papel de

apresentar uma visão sistêmica sobre os processos

de negócio da Empresa.

A Dataprev vem inovando seu

modelo de gestão por processos de forma a

garantir maior eficiência operacional por meio da

gestão de riscos e aplicação de controles nos

processos da cadeia de valor, assim como a

identificação e monitoramento de indicadores de

que possam apresentar custo e tempo.

Esse novo modelo vem consolidar o

aumento do nível de maturidade sobre o tema

processos, trazendo uma visão de arquitetura de

negócio.



RELACIONAMENTO COMERCIAL E COM O CIDADÃO

CONSTRUÇÃO E ENTREGA DE 

SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS 

ESTRATÉGIA, GESTÃO E SUPORTE ORGANIZACIONAL

RESPONSABILIDADE SOCIOAMBIENTAL

GESTÃO 

ESTRATÉGICA

O E 3

CGPG

GOVERNANÇA  
CORPORATIVA

O E 3

SECE, CGIC, CGAU, OU V I

GESTÃO DE  
PESSOAS

O E 7

ESTRATÉGIA, GESTÃO E SUPORTE ORGANIZACIONAL

PROCESSOS  
DE 2º NÍVEL

CADEIA DE VALOR

GESTÃO DE PORTFÓLIO DE 

SOLUÇÕES

OE 1, OE 2, OE 6

GESTÃO DE VENDAS

GESTÃO DE RELACIONAMENTO COM CLIENTES

OE 1, OE 2, OE 6

RELACIONAMENTO COMERCIAL E COM O CIDADÃO

OE 1, OE 2, OE 6

CONSTRUÇÃO DE SOLUÇÕES 

TECNOLÓGICAS

CONSTRUÇÃO E ENTREGA DE SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS

CGPJ,  DEAT,

CGDE,  DEGO

CGMC

OE 1, OE 2, OE 6

GESTÃO DE SERVIÇOS TECNOLÓGICOS

DEGO

OE 1, OE 2

GESTÃO DA ARQUITETURA DE INFRAESTRTURA TECNOLÓGICA

OE 4

GESTÃO DA SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO



DECR

DEPE

CGQV

Digitalizar os serviços 

públicos  para um Estado 

mais eficiente

GESTÃO ECONÔMICA  
E FINANCEIRA

O E 6

DEFI, DEGC, DECO

PROVIMENTO DE  
LOGÍSTICA E  

INFRAESTRUTURA

OE6

DECP,  DEAS

CONSULTORIA  
JURÍDICA

O E 3

DJDC,  DJCO

GESTÃO DA COMUNICAÇÃO, 
MARKETING E GESTÃO DA 

REPUTAÇÃO

O E 5,  OE 6

CGCO ,  DEME,  DE IN

Implementar produtos 

digitais  para a Sociedade

PROCESSOS  

DE 1º NÍVEL

DEME

DERC

DERC

CGCC

DEFI

OE 1, OE 2, OE 6

GESTÃO DO ATENDIMENTO AO

USUÁRIO E CIDADÃO

GESTÃO DE PORTFÓLIO DE SOLUÇÕES

DESU

CGIG

OE 1, OE 2, OE 6

MONITORAMENTO DO PORTFÓLIO DE SOLUÇÕES

DEGN

DEPS

CGSI

OE 1, OE 2, OE 6

MODELAGEM DE NEGÓCIOS E SOLUÇÕES

DEGN

DEIN
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