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DECLARAÇÃO DA ALTA ADMINISTAÇÃO 

 

Acreditamos que a Integridade é condição essencial e intrínseca para que a Dataprev possa alcançar 
sua Missão institucional na sociedade brasileira. Por isso, as ações que reforçam a consolidação de 
uma cultura de integridade têm sido objeto constante de deliberação, quer seja pela formalização 
de uma área específica para esse fim na estrutura organizacional, quer seja pelo investimento em 
canais de denúncias e formação continuada de seus empregados acerca do tema. 

Para que a Integridade aconteça de fato, é preciso que todos estejam envolvidos e se sintam parte 
da luta contra a fraude e a corrupção. O apoio da Alta Administração é tão importante nesse 
processo quanto o olhar crítico do colaborador, do estagiário, do parceiro externo sobre o que 
ocorre no cotidiano da Empresa. É preciso disposição para denunciar!  

Com a certeza de contar com a participação de todos, reiteramos nosso compromisso com a ética, 
transparência e eficiência de nossas ações no combate a toda forma de corrupção na Empresa, 
subscrevemo-nos.  

 

André Leandro Magalhães 

Presidente 

Antônio Ricardo de Oliveira Junqueira 

Diretoria de Finanças e Serviços Logísticos  

Diretoria de Relacionamento, Desenvolvimento e Informações 

Matheus Belin 

Diretoria de Tecnologia e Operações 

Amâncio Luiz Coelho Barker 

Diretoria de Pessoas 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A Política de Integridade da Dataprev tem, no fomento à integridade, um impulsionador para 
uma administração com foco na valorização da ética, legalidade, organização, gestão de risco 
e transparência. Dispõe sobre Prevenção, Detecção e Correção como diretrizes gerais que 
devem ser consideradas no desenvolvimento de suas atividades.  
 

Alinhado com essas diretrizes, o Plano de Integridade Corporativa da Dataprev expressa o 
comprometimento da Empresa com a prevenção e o combate à corrupção. Com base nas 
orientações da CGU1, o Plano de Integridade da Dataprev é dividido em cinco Dimensões de 
Integridade: Ambiente de Integridade; Análise de Riscos; Políticas e Procedimentos; 
Comunicação e Treinamento; Monitoramento, Remediação e Aplicação de Medidas 
Disciplinares. 
 

As Dimensões de Integridade da Dataprev observam as exigências da legislação brasileira e 
servem de referência para que todas as áreas da Empresa mantenham seus processos, 
produtos e serviços em conformidade com a orientação dessas legislações. Além de ser um 
elemento da boa governança, o Programa de Integridade está alinhado com a missão, visão e 
valores da Dataprev e contribui positivamente para a disseminação e promoção de medidas e 
boas práticas de gestão para a manutenção de um ambiente corporativo íntegro, ético e 
transparente. 

 
 

2. OBJETIVOS 

 

Promover a Integridade por meio da participação ativa de todos os agentes públicos, direta 
ou indiretamente vinculados à Dataprev, no combate à fraude, à corrupção, à lavagem de 
dinheiro e o financiamento ao terrorismo. 
 

Estabelecer um conjunto de medidas que fortaleçam e aprimorem a estrutura de governança 
da Empresa. 
 

Evitar ocorrências de fraude, corrupção e desvios éticos na Empresa. 
 

Consolidar a imagem organizacional da Empresa como referência de Integridade no cenário 
nacional.   
 
 

3. CENÁRIO CORPORATIVO 

 

A Dataprev é uma empresa pública que está presente na vida do cidadão brasileiro há mais de 
40 anos, oferecendo soluções de Tecnologia da Informação e Comunicação necessárias para 
o acesso aos programas estratégicos e sociais do Governo Federal. Vinculada ao Ministério da 
Economia, com personalidade jurídica de direito privado, patrimônio próprio e autonomia admi-
nistrativa e financeira, a empresa tem uma força de trabalho em torno de 3,6 mil empregados.  

                                                 
1 
 Manual para Implementação de Programas de Integridade - CGU 
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Com estrutura para atendimento em todo o país, a Dataprev possui cinco unidades de desen-
volvimento de software e três data centers.  
 

A Empresa é referência de qualidade no processamento e no tratamento de grandes volumes 
de dados e compõe, na esfera federal, o rol das empresas independentes.  
 

Visão  
Ser referência na transformação digital do Estado na gestão das informações do cidadão 

 

Missão  
Fornecer soluções de tecnologia da informação para a execução e aprimoramento das políticas 
públicas 

 

Valores Essenciais 

Ética 

Dignidade 

Integridade 

Impessoalidade 

Legalidade 

Profissionalismo 

Cidadania 

Transparência 

 
 

4. ESTRUTURA DE GOVERNANÇA 

 

A estrutura de Governança na Dataprev vai além do seu organograma (Anexo I), pois é composta 
por áreas bem definidas e comissões ou comitês formados para determinados fins. Destacam-se  
nessa estrutura as seguintes instâncias e suas respectivas funções: 

 

Superintendência de Governança e Gestão Estratégica – SUGV – criada pela 
RS/3579/2017, possui atribuições de governança corporativa para alinhar ações 
estratégicas, otimizar os processos de negócios, promover a integridade corporativa, 
acompanhar e controlar projetos e programas, promover a segurança da informação e a 
gestão de riscos corporativos e acompanhar o desempenho organizacional.  
 

Coordenação Geral de Integridade e Conformidade – CGIC - criada pela RS/3579/2017 
com o então nome de ESRC – Escritório de Riscos, Controles e Integridade, possui função 
de unidade de gestão da integridade. A ela estão subordinadas a Coordenação de 
Integridade (COIN) e a Coordenação de Organização e Transparência (COOT). 
 

Comissão de Ética da Dataprev – criada pela CS/DPL/Nº 03/2006, cuja atuação deve 
observar os princípios constitucionais da legalidade, impessoalidade, moralidade, 
publicidade e eficiência no cumprimento de suas atribuições voltadas para a orientação, 
educação, formação de consciência e, eventualmente, punição, visando sempre ao bem 
comum.  
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Grupo Especial de Inteligência Cibernética – criado pela RS/3679/2018, com atribuições 
específicas de identificação de vulnerabilidades nos sistemas da Dataprev, monitoramento 
contínuo de fontes e fluxos de informações e proposições de melhorias. 
 

Comissão Permanente de Tomadas de Contas Especial – CTCE – criada pela 
RS/PR/3562/2017, e atualizada pela RS/PR 3681/2018, com atribuições relacionadas ao 
desempenho das atividades de Tomada de Contas Especial no âmbito da DATAPREV, nos 
termos da N/JU/004. 
 

Comissão Permanente de Responsabilização – CPR– criada pela RS/PR/3682/2018, 
com atribuições relacionadas ao desempenho das atividades de Responsabilização de 
Pessoa Jurídica no âmbito da DATAPREV, nos termos da N/JU/005. 
 

5. DIMENSÕES DE INTEGRIDADE 

 

A estrutura de Integridade requer uma ação coordenada de instrumentos e atores de várias 
áreas da Empresa. Assim, cada dimensão do Plano de Integridade possui uma 
abrangência temática bem definida, mas suas medidas de integridade se caracterizam por 
um aspecto transversal, com impacto em processos diversos. 
 

5.1 Ambiente de Integridade 

 

Segundo as orientações do Ministério da Transparência e Controladoria Geral da 
União – CGU2, o Ambiente de Integridade deve retratar o comprometimento da alta 
direção evidenciado pelo apoio visível e inequívoco ao Programa, bem como 
viabilizar uma instância independente responsável pela aplicação do Programa de 
Integridade e seu cumprimento.  
Assim, a Dataprev vem aperfeiçoando as condições do ambiente para a efetividade 
das medidas de integridade relacionadas a esta dimensão do Programa.  
 

É fundamental, portanto, o apoio dos agentes de Governança do Programa de 
Integridade no que diz respeito à aprovação de diretrizes para o processo de 
prevenção e combate à corrupção, que devem nortear os padrões de 
comportamento a serem adotados por todos os que integram a Empresa ou que 
prestam serviços à Dataprev. Essas diretrizes e padrões de comportamento estão 
reunidos na Política de Integridade Corporativa e no Código de Conduta Ética e 
Integridade, disponíveis para todos os empregados e para o público geral, no Portal 
da Dataprev na Internet. 
 
São agentes de Integridade: 
a) Alta Administração (Conselho de Administração e Diretoria Executiva); 
b) Conselho Fiscal; 
c) Superintendência de Governança e Gestão Estratégica (SUGV); 
d) Coordenação Geral de Integridade e Conformidade (CGIC); e 

e) Comissão de Ética da Dataprev. 

                                                 
2 
 Guia de Implantação de Programa de Integridade nas Empresas Estatais 
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A gestão do Plano de Integridade da Dataprev é de responsabilidade da 
Coordenação Geral de Integridade e Conformidade - CGIC, vinculada à 
Superintendência de Governança e Gestão Estratégica - SUGV.  
 

5.2 Análise de Riscos 

 

A gestão de riscos, especialmente aqueles relacionados ao combate à fraude e 
corrupção, tem sido alvo de reflexão e sistematização como instrumento para 
aprimorar a governança da Empresa, com foco na valorização da ética, legalidade, 
organização e transparência.  
 

A Dataprev deve mitigar os riscos de exposição a comportamentos incompatíveis 
com seus padrões de ética e conformidade legal, assim como atuar de forma 
eficiente e tempestiva na detecção ou remediação de comportamentos que possam 
causar efeitos negativos relevantes e adversos.  
 

É preciso uma forte ação institucional para estruturar e consolidar o processo de 
gestão de riscos de fraude e corrupção, com a criação de mecanismos efetivos de 
prevenção, detecção e correção de atos ilegais e desvios éticos. O desafio é a 
estruturação e aprimoramento de procedimentos de controle que garantam uma 
periodicidade na revisão, eficiência no monitoramento e constante atualização da 
análise do contexto e da implementação efetiva de um Plano de Tratamento dos 
Riscos à Integridade.  
 

O processo de Gestão de Riscos à Integridade deve ser conduzido pela 
Coordenação Geral de Integridade e Conformidade - CGIC, que utilizará a 
metodologia definida pela área interna responsável por riscos, alinhada à Política 
de Gestão de Riscos Corporativos da DATAPREV e demais normativos internos. 
 

5.3 Políticas e Procedimentos  
 

Trata da definição de políticas e procedimentos que proporcionam a estruturação e 
implantação das ações essenciais à integridade. Envolve a normatização de 
processos e condutas, gestão de melhorias e transparência, por meio da 
elaboração, revisão e atualização dos documentos referentes à Integridade, ao 
gerenciamento de canais de ouvidoria, implementação das ações que fomentem a 
conformidade, a transparência e o controle social. Também envolve as ações de 
responsabilidade social voltadas para a ética e a sustentabilidade. 
Entre os documentos mencionados, estão: 
a) Código de Conduta Ética e Integridade da Dataprev; 
b) Política de Integridade Corporativa da Dataprev; 
c) Política de Responsabilidade Social; 
d) Políticas de Transações com Partes Relacionadas; 
e) Política de Divulgação de Informações da Dataprev; 
f) Política de Distribuição de Dividendos; 
g) Política de Segurança da Informação e Comunicações da Dataprev; 
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h) Política de Gestão de Riscos Corporativos da Dataprev 

i) Norma de Sindicância; 
j) Norma de Regime Disciplinar; 
k) Norma de Tomada de Contas Especial; 
l) Norma de Processo Administrativo de Responsabilização; 
m) Norma Gerir Manifestações; 
n) Norma de Transparência ativa e passiva. 
 

5.4 Comunicação e Treinamento 

 

Dispõe sobre a permanente disponibilização da informação a níveis adequados 
para as partes interessadas e do investimento em formação continuada dos 
empregados e demais agentes públicos direta ou indiretamente vinculados à 
Dataprev.  Para isso, é essencial instituir uma estratégia voltada para os 
treinamentos periódicos e comunicação sobre o Plano de Integridade e a 
implementação de ações que promovam a transparência ativa e o acesso à 
informação. 
 

A previsão das ações desse eixo será consolidada em propostas anuais de 
realização em um documento denominado Plano de Sensibilização para a 
Integridade.  
 

5.5 Monitoramento, Remediação e Aplicação de Medidas Disciplinares. 
 

O Plano de Integridade da Dataprev deve ser monitorado anualmente sob os 
aspectos de existência, qualidade e efetividade, com base no art. 41 do Decreto nº 
8420/2015, a partir da definição da Metodologia de Avaliação da Maturidade em 
Integridade. Envolvem os seguintes atributos: 

I - comprometimento da alta direção da pessoa jurídica, incluídos os conselhos, 
evidenciado pelo apoio visível e inequívoco ao programa; 

II - padrões de conduta, código de ética, políticas e procedimentos de integridade, 
aplicáveis a todos os empregados e administradores, independentemente de 
cargo ou função exercidos; 

III - padrões de conduta, código de ética e políticas de integridade estendidas, 
quando necessário, a terceiros, tais como, fornecedores, prestadores de serviço, 
agentes intermediários e associados; 

IV - treinamentos periódicos sobre o programa de integridade;  

V - análise periódica de riscos para realizar adaptações necessárias ao programa 
de integridade; 

VI - registros contábeis que reflitam de forma completa e precisa as transações da 
pessoa jurídica; 
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VII - controles internos que assegurem a pronta elaboração e confiabilidade de 
relatórios e demonstrações financeiros da pessoa jurídica; 

VIII - procedimentos específicos para prevenir fraudes e ilícitos no âmbito de 
processos licitatórios, na execução de contratos administrativos ou em qualquer 
interação com o setor público, ainda que intermediada por terceiros, tais como 
pagamento de tributos, sujeição a fiscalizações, ou obtenção de autorizações, 
licenças, permissões e certidões; 

IX - independência, estrutura e autoridade da instância interna responsável pela 
aplicação do programa de integridade e fiscalização de seu cumprimento; 

X - canais de denúncia de irregularidades, abertos e amplamente divulgados a 
funcionários e terceiros, e de mecanismos destinados à proteção de denunciantes 
de boa-fé; 

XI - medidas disciplinares em caso de violação do programa de integridade; 

XII - procedimentos que assegurem a pronta interrupção de irregularidades ou 
infrações detectadas e a tempestiva remediação dos danos gerados; 

XIII - diligências apropriadas para contratação e, conforme o caso, supervisão, de 
terceiros, tais como, fornecedores, prestadores de serviço, agentes intermediários 
e associados; 

XIV - verificação, durante os processos de fusões, aquisições e reestruturações 
societárias, do cometimento de irregularidades ou ilícitos ou da existência de 
vulnerabilidades nas pessoas jurídicas envolvidas;  

XV - monitoramento contínuo do programa de integridade visando seu 
aperfeiçoamento na prevenção, detecção e combate à ocorrência dos atos lesivos 
previstos no art. 5º da Lei nº 12.846, de 2013; e 

XVI - transparência da pessoa jurídica fornecedora de serviços à DATAPREV 
quanto a doações para candidatos e partidos políticos. 

 

A Dataprev adota um conjunto de medidas disciplinares que se baseiam no Regime 
Disciplinar, Norma de Sindicância, Norma de Tomada de Contas Especial, Código 
de Conduta Ética e Integridade e na norma do Processo Administrativo de 
Responsabilização, com previsão de aplicação de penalidades conforme 
normativos internos e legislação vigente, respeitando sempre o contraditório e a 
ampla defesa.   
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5.6 Promoção da transparência ativa e do acesso à informação 

 

Desde a internalização dos preceitos da Lei de Acesso à Informação e demais 
dispositivos regulamentares em 16/05/2012, a Dataprev vem, por meio do Serviço 
de Informação ao Cidadão – SIC, e da disponibilização de informações em seu 
Portal na Internet, seja por força de lei ou voluntariamente, promovendo a 
participação e o controle social, e contribuindo para que o cidadão exerça sua 
função social, qual seja, fiscalizar o desempenho dos órgãos públicos, por meio da 
prestação de contas de seus dirigentes, e contribuir para a eficiência da gestão 
pública.  
 

Atender aos dispositivos legais e às decisões e recomendações dos órgãos de 
controle tem sido a premissa para o exercício da transparência ativa e passiva pela 
Dataprev, possibilitando o acesso à informação, de forma democrática, sem, 
contudo, comprometer a confidencialidade de suas informações estratégicas e 
daquelas sob sua custódia. 
 

As diretrizes e procedimentos para o exercício da transparência ativa e passiva 
estão estabelecidos na Norma Gestão da Transparência Ativa e Passiva – 
N/GP/009, em conformidade com a Lei nº 12.527/11, Lei de Acesso à Informação 
(LAI) e demais dispositivos legais, um dos produtos do Resultado 1.2.04 – Gestão 
do processo de transparência aprimorada em toda a Empresa, do Plano de Ação 
de 2018, que contemplou, também, o Mapa de Processo e indicadores do processo 
Gerir Transparência Passiva e a definição e execução de ações de sensibilização. 
 

Na perspectiva futura, de curto prazo, a estratégia é alcançar as obrigatoriedades 
previstas na LAI para transparência ativa e classificação da informação, além do 
atendimento pleno do contido no Acórdão 1832/2018 do TCU, por meio de ações 
que implementem os processos de monitoramento e certificação do cumprimento 
da transparência ativa e de classificação da informação na Dataprev. 

 

 

6. MATRIZ DE INTEGRIDADE 

 

As Medidas de Integridade da Dataprev se refletem em ações, distribuídas nos pilares de 
Prevenção, Detecção e Correição, de modo a viabilizar a execução do Plano de Integridade de 
forma mais eficiente, retratando a complexidade do tema e agregando valor aos processos.  

 

Para isso, foi desenvolvida a Matriz de Integridade (Anexo II), que cruza os pilares da Política de 
Integridade com as Dimensões de Integridade, dando uma visão ampla, detalhada e integrada do 
desenvolvimento das ações em cada ano.  

 

 

7. PLANO DE INTEGRIDADE –2019/2020 

 

O Plano de Integridade da Dataprev é integrado ao Programa de Governança Corporativa da 
Dataprev. É elaborado para o período de dois anos, traduzindo em ações as Medidas de 
Integridade previstas nas dimensões do Programa de Integridade.  
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Plano de Integridade da Dataprev – 2019/2020 

 

Medida: Ambiente de Integridade Responsável 
Data Início Data Fim 

Apresentar o Plano de Integridade ao 
Conselho de Administração 

Presidente 17/01/2019 18/01/2019 

Promover o lançamento formal, por meio de 
matéria e comunicado, do Plano de 
Integridade 

Superintendência de 
Governança e Gestão 

Estratégica/Presidência 

18/01/2019 31/12/2019 

Aprovar “Carta do Presidente” para 
apresentação no código de ética 

Presidente 02/01/2019 30/04/2019 

Deliberar sobre a Política Anticorrupção Conselho de Administração 002/01/2019 20/05/2019 

Deliberar sobre a revisão da Política de 
Integridade Corporativa 

Conselho de Administração 17/01/2019 31/12/2019 

Deliberar sobre o estudo para implantação 
das funções de corregedoria 

Diretoria 
Colegiada/Conselho de 

Administração 

17/01/2019 18/12/2019  

Deliberar sobre a inserção do tema 
integridade como critério de avaliação de 
desempenho 

Diretoria Colegiada 02/01/2019 31/12/2019 

Participar de eventos relacionados à 
Integridade 

Coordenação Geral de 
Integridade e Conformidade 

02/01/2019 31/12/2020 

Painel de Monitoramento do Plano de 
Integridade 

Coordenação Geral de 
Integridade e Conformidade 

01/01/2020 31/12/2020 

Ferramentas para elaboração de ações de 
sensibilização (vídeos, quizzes, etc) 

Coordenação de Integridade 02/01/2019 31/12/2020 

Adequar os organogramas das instâncias de 
integridade 

Superintendência de 
Governança e Gestão 

Estratégica 

01/03/2019 31/12/2019 

Revisar os objetivos e funcionamento do 
colegiado de integridade corporativa 

Superintendência de 
Governança e Gestão 

Estratégica 

01/03/2019  31/12/2019  

Revisar as atribuições das instâncias de 
integridade 

Superintendência de 
Governança e Gestão 

Estratégica 

01/03/2019 31/12/2019 

Adequar o quantitativo das equipes técnicas 
e dedicadas à integridade 

Superintendência de 
Governança e Gestão 

Estratégica 

01/03/2019 31/12/2019 

Criar uma rede nacional de Agentes de 
Integridade 

Coordenação Geral de 
Integridade e Conformidade 

02/01/2019 31/12/2019 

 

 

 

Medida: Análise de Riscos Responsável 
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Data Início Data Fim 

Capturar a percepção de riscos à integridade 
nos diversos níveis hierárquicos 

Coordenação Geral de 
Integridade e Conformidade 02/01/2019 

 

08/02//2019 

Mapear, para atuar na prevenção, as áreas 
com mais exposição a riscos à integridade 

Coordenação Geral de 
Integridade e Conformidade 

07/01/2019 08/02/2019 

Mapear, para atuar na prevenção, as funções 
politicamente expostas a riscos à integridade 

Coordenação Geral de 
Integridade e Conformidade 

07/01/2019 08/02/2019 

Priorizar os processos em relação à 
exposição a riscos à integridade 

Coordenação Geral de 
Integridade e Conformidade 

08/02/2019 28/02/2019  

Identificar e analisar os riscos à integridade 
nos processos prioritários 

Coordenação Geral de 
Integridade e Conformidade 

08/02/2019 28/02/2019 

Estabelecer plano de mitigação dos riscos à 
integridade e fortalecer controles 

Coordenação Geral de 
Integridade e Conformidade 

08/02/2019 28/02/2019 

Monitorar os planos de mitigação dos riscos 
à integridade 

Coordenação Geral de 
Integridade e Conformidade 

01/03/2019 31/12/2020 

Diligências de conformidade e integridade em 
contrações de parcerias comerciais e 
contratação de terceiros. 

Coordenação de Integridade 01/03/2019 31/12/2020 

 

 

Medida: Políticas e 
Procedimentos 

Responsável 
Data Início Data Fim 

Revisar o Código de Conduta Ética e 
Integridade 

Coordenação de Integridade 02/01/2018 30/04/2019 

Revisar Norma de Manifestação dos 
Cidadãos e Usuários de Serviços Públicos 

Coordenação Geral de 
Integridade e Conformidade 

02/01/2019 31/12/2019 

Revisar Norma de Sindicância 

Coordenação Geral de 
Integridade e 

Conformidade/Consultoria 
Jurídica 

02/01/2019 31/12/2019 

Revisar Norma de Processo Administrativo 
de Responsabilização 

Coordenação Geral de 
Integridade e 

Conformidade/Consultoria 
Jurídica 

02/01/2019 31/12/2019 

Revisar Norma de Tomada de Contas 
Especial 

Coordenação Geral de 
Integridade e 

Conformidade/Consultoria 
Jurídica 

02/01/2019 31/12/2019 

Revisar Norma de Transparência Ativa e 
Passiva 

Coordenação Geral de 
Integridade e Conformidade 

02/01/2019 31/12/2019 

Publicar “mapa de responsabilidades” dos 
itens informacionais da transparência ativa 

Superintendência de 
Governança e Gestão 

Estratégica ou Coordenação 
Geral de Integridade e 

Conformidade 

30/06/2019 30/06/2019 

Inserir obrigatoriedade de cláusulas de 
integridade em contratos com fornecedores 

Coordenação de 
Integridade/Consultoria 

Jurídica 

30/01/2019 31/12/2019  
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Inserir obrigatoriedade de clausulas contra 
crimes de lavagem de dinheiro e 
financiamento ao terrorismo em contratos 
com clientes e fornecedores  

Coordenação de 
Integridade/Consultoria 

Jurídica 

30/01/2019 31/12/2019 

Implementar procedimentos para 
identificação de casos de nepotismo e de 
conflito de interesses 

Superintendência de 
Governança e Gestão 

Estratégica / Comissão de 
Ética / Superintendência de 

Pessoas 

30/01/2019  31/12/2019 

Implementar procedimentos para diligências 
de conformidade e integridade em 
contratações, parcerias comerciais e 
supervisão de terceiros 

Coordenação Geral de 
Integridade e Conformidade 

30/01/2019 31/12/2019 

Estabelecer Metodologia para avaliação da 
Maturidade da Integridade e monitoramento 
do Programa de Integridade 

Coordenação de Integridade 02/01/2019 30/01/2019 

Estabelecer Metodologia de Gestão de 
Riscos à Integridade 

Coordenação de Integridade 01/03/2019 31/12/2019 

Implantar Metodologia de Gestão de Riscos 
à Integridade 

Coordenação de Integridade 02/01/2020 31/12/2020 

Obter declaração de anuência do Código de 
Conduta Ética e Integridade de todos os 
empregados e Alta Administração 

Coordenação de 
Integridade/Superintendência 

de Pessoas 

02/01/2019 31/12/2020 

Realizar ações de aperfeiçoamento da 
transparência ativa (Portal Dataprev)  

Coordenação de 
Organização e 
Transparência 

02/01/2019 31/12/2020 

Realizar ações de aperfeiçoamento do 
processo de gestão de manifestações do 
usuário de serviços públicos 

Superintendência de 
Governança e Gestão 

Estratégica 

02/01/2019 31/12/2020 

Revisar Procedimento de Aplicação de 
medidas correcionais 

Coordenação Geral de 
Integridade e Conformidade 

02/01/2020 31/12/2020 

 

 

 

Medida: Comunicação e 
Treinamento 

Responsável 
Data Início Data Fim 

Elaborar relatórios analíticos de ocorrências 
de ouvidoria 

Coordenação de Integridade 02/01/2019 31/12/2020 

Elaborar relatórios analíticos de ocorrências 
de transparência 

Coordenação de 
Organização e 
Transparência 

02/01/2019 31/12/2020 

Executar Plano de Sensibilização para a 
Integridade 

Coordenação Geral de 
Integridade e Conformidade 

02/01/2019 31/12/2020 

Executar ações presenciais sobre 
integridade (agentes de integridade) 

Coordenação Geral de 
Integridade e Conformidade 

02/01/2019 31/12/2020 

Publicar Carta de Serviços ao Cidadão e 
Usuários de Serviços Públicos 

Coordenação Geral de 
Integridade e Conformidade 

02/01/2019 31/12/2019 
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Monitorar Carta de Serviços ao Cidadão e 
Usuários de Serviços Públicos 

Coordenação de Integridade 02/01/2019 31/12/2020 

Dirimir dúvidas sobre desvios éticos e 
conflitos de interesse 

Comissão de Ética 02/01/2019 31/12/2020 

Elaborar notícias sobre integridade (DTPnet 
e Portal Dataprev) 

Coordenação Geral de 
Integridade e Conformidade 

02/01/2019 31/12/2020 

Realizar treinamentos sobre integridade para 
Alta Administração 

Superintendência de 
Governança e Gestão 

Estratégica 

02/01/2019 31/12/2020 

Realizar treinamentos sobre integridade para 
gestores 

Coordenação Geral de 
Integridade e Conformidade 

02/01/2019 31/12/2020 

Realizar treinamentos sobre integridade para 
todos os empregados (EaD) 

Coordenação Geral de 
Integridade e Conformidade 

02/01/2019 31/12/2020 

Realizar treinamentos sobre integridade para 
novos empregados 

Coordenação Geral de 
Integridade e Conformidade 

02/01/2019 31/12/2020 

Realizar treinamentos sobre integridade para 
equipe técnica (especializados) 

Coordenação Geral de 
Integridade e Conformidade 

02/01/2019 31/12/2020 

Participar de eventos para troca de 
experiências (Profip, Fórum Ética, Reuniões 
de Ouvidorias, Reuniões SIC, Rede GIRC 

etc) 
  

Coordenação Geral de 
Integridade e Conformidade 

02/01/2019 31/12/2020 

 

 

 

Medida: Monitoramento, 
remediação e aplicação de 

medidas disciplinares 

Responsável 
Data Início Data Fim 

Organizar informações para o 
monitoramento de Auditorias (interna e 

externa) 

Superintendência de 
Governança e Gestão 

Estratégica / Coordenação 
Geral de Integridade e 

Conformidade 

02/01/2019 31/12/2020 

Monitorar a qualidade e tempestividade das 
informações disponíveis (transparência 

ativa) 

Coordenação de 
Organização e 
Transparência 

02/01/2019 31/12/2020 

Realizar anualmente diagnósticos de 
maturidade da integridade corporativa 

Coordenação de Integridade 02/01/2019 31/12/2020 

Projetar melhorias para o Plano de 
Integridade do próximo ciclo 

Coordenação de Integridade 02/01/2019 31/12/2020 

Revisão dos Normativos de Medidas 
Correcionais 

Superintendência de 
Governança e Gestão 

Estratégica/ Coordenação 
Geral de Integridade e 

Conformidade 

02/01/2019 31/12/2020 
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8. AVALIAÇÃO, MONITORAMENTO E CONTROLE 

 

 

O Plano de Integridade da Dataprev será monitorado periodicamente conforme indicadores 
definidos no Programa de Governança Corporativa da Empresa.   
 

 

 

9. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

A área responsável pela Integridade foi formalmente criada inicialmente em 2017, e reformulada 
em fevereiro de 2018, na estrutura organizacional da Empresa. Tem por objetivo “Alinhar ações 
estratégicas, otimizar os processos de negócios, promover a integridade corporativa, acompanhar 
e controlar projetos e programas, promover a segurança da informação e a gestão de riscos 
corporativos e acompanhar o desempenho organizacional”. Ligada diretamente à Presidência, a 
SUGV se divide em três Coordenações Gerais: Coordenação Geral de Integridade e 
Conformidade (CGIC), Coordenação Geral de Planejamento e Gestão (CGPG) e Coordenação 
Geral de Segurança de Informações e de Riscos (CGSI). 
 

A implementação do Programa de Integridade na Empresa tem ocorrido de forma progressiva e 
contínua, com avanços significativos a cada ano. São várias as medidas que pautam a conduta 
de dirigentes, empregados e colaboradores para prevenir e detectar atos de fraude e corrupção. 

Outrossim, a Alta Administração da DATAPREV está envidando todos os esforços para tentar obter 
o selo Empresa Pró Ética 2018-2019, da CGU em conjunto com o Instituto Ethos (Comitê Gestor), 
inclusive no levantamento e produção das evidências para tanto. A iniciativa consiste em fomentar 
a adoção voluntária de medidas de integridade pelas Empresas, por meio do reconhecimento 
público daquelas que, independentemente do porte e do ramo de atuação, mostram-se 
comprometidas em implementar medidas voltadas para a prevenção, detecção e remediação de 
atos de corrupção e fraude. 

O envolvimento de todos é essencial para o sucesso do Programa. Por isso, a Dataprev reafirma, 
em cada uma de suas ações, seu dever de zelar pelos princípios e valores que regem a 
operacionalização de suas propostas em favor da Integridade organizacional. 

 

 

 

CAROLINE BARBOSA COSTA 

Superintendente 

 

 

OTÁVIO LUIZ ROCHA FERREIRA DOS SANTOS 

Coordenador Geral 
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ANEXO I – ESTRUTURA DE GOVERNANÇA 

 

 

 
 
 
 



Presidência 
SUGV – Superintendência de Governança e Gestão Estratégica 

CGIC – Coordenação Geral de Integridade e Conformidade 

COIN – Coordenação de Integridade 

COOT – Coordenação de Organização e Transparência 

 

 

 

PLANO DE INTEGRIDADE – 2019/2020 

17/18 

Anexo II - MATRIZ DE INTEGRIDADE – 2019 
 
No ano de 2019, as propostas de Integridade estão contempladas no Programa de Governança da 
DATAPREV nas seguintes ações, assim distribuídos na Matriz de Integridade: 
 

 

 Ambiente de 
Integridade 

Análise de Riscos Políticas e 
Procedimentos 

Comunicação, 
Transparência e 
Treinamento 

Monitoramento, 
Remediação e 
Aplicação de 
Medidas 
Disciplinares 

Prevenção  

Monitorar Plano de 
Integridade da 
Dataprev  
 

Monitorar maturidade 
de integridade 
organizacional 
 

Implantar uma rede 
nacional de agentes 
de integridade 

 

 
  
 

 

Mapear a exposição 
a riscos à integridade 

 

 

 

 

 

Elaborar Política 
Anticorrupção  
 

Validar Política de 
Conformidade com 
CJUR 

 

Definir o processo de 
gestão de 
conformidade 
regulatória 

 

Elaborar diagrama 
do processo de 
conformidade 
regulatória 

 

Propor o escopo 
para o projeto-piloto 
de conformidade 
regulatória 

 

Revisar o Código de 
Conduta Ética e 
Integridade 

 

Estruturar e 
regulamentar o 
processo de 
monitoramento e 
certificação da 
conformidade. 
 

Implantar o processo 
de classificação da 
informação na 
Dataprev 

 

Promover a 
maturidade da 
Governança 
Corporativa da 
Empresa 

 

Disponibilizar curso 
EaD sobre ética para 
todos os 
empregados 

 

Disponibilizar curso 
EaD sobre ética para 
Gestores e Alta 
Administração 

 
Executar Plano de 
Sensibilização para a 
Integridade  
 

Mapear as 
informações que 
devem ser 
publicadas por 
exigência de outros 
dispositivos legais 

 

Aprimorar o processo 
Gerir Transparência 
Passiva. 
 

Elaborar guia de 
procedimentos para 
atendimento aos 
pedidos de 
informação 

 

 

 

Elaborar Documento 
de Visão com 
especificações para 
o Painel de 
Monitoramento do 
Plano de Integridade 

 

Executar 
monitoramento e 
análise crítica das 
não conformidades 
do projeto piloto de 
conformidade 
regulatória 

 

Implantar o processo 
de monitoramento e 
certificação da 
conformidade da 
transparência ativa 
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Detecção  

Implantar a 
metodologia de 
avaliação da 
Maturidade da 
Integridade 
Organizacional 

 

Estabelecer planos 
de mitigação dos 
riscos à integridade 
mapeados 

 

 

Consolidar processo 
de gestão das 
manifestações de 
Ouvidoria 

 

 

 

Executar o plano de 
ação e atendimento 
das não 
conformidades e 
melhorias apontadas 
no Acórdão TCU nº 
1832/2018, em 
transparência ativa 

 

 

Monitorar Carta de 
Serviços ao Usuário 

 

Elaborar Relatórios 
de Ouvidoria 

 

Consolidar as 
informações de não 
conformidades 

 

Criar painel gerencial 
de conformidade 
regulatória 
 

 

 

 

 
 

Correição  

Potencializar funções  
de corregedoria 

  

Revisar 
procedimento de 
aplicação de 
medidas correcionais 

  

Revisão dos 
Normativos de 
Medidas 
Correcionais 
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