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Aos vinte e oito dias do mês de agosto  de 2020, às quatorze horas, em Brasília, sob a direção 
da Conselheira CINARA WAGNER FREDO, presentes os membros do Conselho LEONARDO 
JOSÉ ROLIM GUIMARÃES, LUIZ DE BARROS BELLOTTI, NATALÍSIO DE ALMEIDA 
JÚNIOR, LUIS FELIPE SALIN MONTEIRO,  CHRISTIANE ALMEIDA EDINGTON, e ANTÔNIO 
CARLOS VILLELA SEQUEIRA, e como convidados, o senhor Gustavo Henrique Rigodanzo 
Canuto (presidente da Empresa), o senhor Paulo Machado (secretário executivo), realizou-se a 
376ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração da Empresa de Tecnologia e 
Informações da Previdência – DATAPREV, em conformidade com o disposto no artigo 18 do 
Estatuto Social da Empresa, aprovado pela 3ª Assembleia Geral Extraordinária da DATAPREV 
realizada em 13 de novembro de 2017, e alterado pela 2ª Assembleia Geral Ordinária 
DATAPREV pela 4ª Assembleia Geral Extraordinária, pela 7ª Assembleia Geral Extraordinária, 
pela 9ª Assembleia Geral Extraordinária, e pela 12ª Assembleia Geral Extraordinária, realizadas, 
respectivamente, em 26/04/2018, 19/06/2018, 10/04/2019, 10/10/2019, e 29/04/2020, para 
tratar dos seguintes assuntos: 

01 – Aprovação e assinatura das Atas da 374ª Reunião Ordinária e 5ª Reunião 
Extraordinária do Conselho de Administração; 
02 – Proposta de adequação do Estatuto Social da DATAPREV (Novo Modelo das 
Estatais); 
03 – Análise anual de atendimento das Metas e Resultados na execução do Plano 
de Negócios e da Estratégia de Longo Prazo – DAMRE 2019. (Lei 13.303/2016); 
04 – Voto ao Conselho de Administração: alteração do Programa de Participação 
nos Lucros e/ou Resultados – PPLR 2020; 
05– Relatório Trimestral dos balancetes e demais demonstrações financeiras 
elaboradas pela empresa, sem prejuízo da atuação do Conselho Fiscal (art. 24 do 
Estatuto Social da DATAPREV e RS CGPAR nº 16/2016); 
06 – Apresentação: Auxílio Emergencial e Benefício Desemprego; 
07 – Apresentação: Reporte Comitê de Crise (Retorno aos trabalhos presenciais) 
– COVID 19 
08 – Status da implementação do Processo Digital no âmbito da empresa; 
09 – Análise do Comitê de Auditoria Estatutário – COAUD (Indicação do senhor 
Luiz Cláudio Ligabue como membro do Comitê de Auditoria Estatutário) 
Substituição de membro); 

Cumprimentando a todos os presentes, a presidente do Conselho iniciou a reunião, passando 
ao primeiro item de pauta. 
01 – Aprovação e assinatura das Atas da 374ª Reunião Ordinária e 5ª Reunião 
Extraordinária do Conselho de Administração. Após análise e esclarecimentos, o Colegiado 
aprovou, por unanimidade, as atas apresentadas. 
02 – Proposta de adequação do Estatuto Social DATAPREV (Novo Modelo das Estatais).  
O senhor Gustavo Canuto apresentou, para apreciação e deliberação do Conselho de 
Administração, a proposta de adequação do Estatuto Social da empresa, conforme modelo 
proposto pela Secretaria Especial de Desestatização, Desinvestimentos e Mercados do 
Ministério da Economia. Esclareceu que a SEST encaminhou modelo de estatuto para as 
empresas estatais federais com o objetivo de alinhar as diretrizes da Organização para a 
Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) e as melhores práticas das companhias de 
capital aberto relacionadas à governança corporativa. Destacou as principais alterações no 
Estatuto, registrando que a primeira alteração propõe a reestruturação dos temas tratados no 
referido documento de forma a agregar os dispositivos por matéria e títulos conexos, com a 
criação de capítulos e seções para melhor organização das matérias. Consignou que além da 
reestruturação dos temas, foram propostas as seguintes modificações: a) maior transparência 
na execução do interesse público que justificou a criação da DATAPREV (art. 5º); b) adoção 
expressa das melhores práticas de governança corporativa (art. 12, §2º); c) Requisito adicional 
de elegibilidade para diretores (arts. 13, §1º); d) aprimoramento do processo de seleção de 
administradores com a criação de política de indicação e plano de sucessão (arts. 13, §2º e 31, 
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XLV); e) tratamento às hipóteses configuradoras de conflitos de interesses dos administradores 
(art. 21); f) empoderamento do Conselho de Administração para, dentre outras medidas, avaliar, 
periodicamente, a adequada correlação entre o direcionamento conferido às atividades da 
estatal, configurada no planejamento estratégico e o seu objeto social (art. 31, XL); g) Licença 
remunerada para a Diretoria Executiva (art. 39); h) reforço ao sistema de conformidade e 
gerenciamento de risco; i) ampliação das competências do Comitê de Elegibilidade como forma 
de melhor assessorar o Conselho de Administração, passando a ser denominado Comitê de 
Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração. Consignou que a principal proposta de 
mudança é a nova roupagem dada ao Comitê de Elegibilidade Estatutário que passa a assumir 
mais funções, passando a ser denominado Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e 
Remuneração. Elencou as principais características do novo Comitê, composição, remuneração 
e as principais competências atribuídas. Mencionou também que a forma de remuneração para 
os membros desse Comitê não está definida e dependerá da forma da sua composição, pois 
caso seja composto por membros do próprio Conselho de Administração não haverá 
remuneração adicional, contudo, se a sua composição for por membros externos, a 
remuneração deverá ser fixada em Assembleia Geral. Na oportunidade, o conselheiro Natalísio 
de Almeida pontuou que o Comitê de Auditoria Estatutário – COAUD, como órgão de apoio 
deste Colegiado, colocou a necessidade dos seus membros terem o seguro D&O e que, 
provavelmente, a depender das atividades e os riscos deste novo comitê, será necessário 
avaliar, futuramente, a viabilidade de extensão desta proteção adicional também para este 
Comitê. Finalizando, os membros do Conselho apresentaram suas sugestões e 
questionamentos acerca da matéria, sugerindo a alteração da redação do Art. 13 do Estatuto, 
§1º , Inciso I -  onde se lê: “ser graduado em curso superior, ou curso de pós-graduação com 
carga horária mínima de 360 horas, na respectiva área de atuação”, leia-se:  “possuir formação 
acadêmica compatível com o cargo para o qual foi indicado, contemplando curso de graduação 
ou pós-graduação reconhecido ou credenciado pelo Ministério da Educação”, conforme descrito 
no  Formulário de Cadastro de Administrador da SEST/Ministério da Economia (documento que 
avalia os critérios de elegibilidade dos administradores e Diretores, conforme art. 28, inciso III e 
§ 1º, do Decreto 8.945/16). O conselheiro Antônio Sequeira sugeriu avaliar a oportunidade de 
inserir a necessidade de segunda convocação, ao disposto no  Art. 11 do Estatuto – “A 
Assembleia Geral realizar-se-á (a) ordinariamente, uma vez por ano, nos 4 (quatro) primeiros 
meses seguintes ao encerramento de cada exercício social, para deliberação das matérias 
previstas em lei e (b) extraordinariamente, sempre que os interesses sociais, a legislação ou as 
disposições deste Estatuto Social exigirem”. O conselheiro Luiz Bellotti registrou o seu 
posicionamento contrário em relação à redação disposta no Art. 10, Inciso X do Estatuto 
“deliberar sobre alienação, no todo ou em parte, de ações do capital social da DATAPREV ou, 
quando não competir ao Conselho de Administração, de suas controladas”, pois 
considerando a existência de Medida Cautelar prolatada pelo Supremo Tribunal Federal – STF, 
nos autos da Ação Direta de Inconstitucionalidade – ADI nº. 5.624/DF, onde consta que o STF 
proíbe privatização de estatais sem aval do Congresso e a não observação dessa situação pode 
trazer risco jurídico contra a DATAPREV, uma vez que a redação original permite inferir que a 
Assembleia Geral poderia alienar, no todo ou em parte, capital social da DATAPREV sem 
autorização legal. Sugeriu a seguinte redação: "deliberar, desde que expressamente autorizado 
em lei, sobre alienação, no todo ou em parte, de ações do capital social da DATAPREV ou, 
quando não competir ao Conselho de Administração, de suas controladas.". O presidente 
Gustavo Canuto ponderou que a redação do Art. 10, Inciso X segue o texto proposto pela SEST, 
ressaltando que qualquer artigo ou inciso constante no Estatuto Social não pode contrariar ou 
ir além das questões legais, e que esta preocupação apresentada pelo conselheiro está implícita 
na redação. Após considerações, o Conselho de Administração, considerando a maioria dos 
votos favoráveis, aprovou a proposta de alteração do novo Estatuto da DATAPREV, 
condicionadas as alterações propostas no art. 13, e, caso necessário, o ajuste do Art. 11, 
conforme registros desta Ata. 
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03 – Análise anual de atendimento das Metas e Resultados na execução do Plano de 
Negócios e da Estratégia de do Longo Prazo – DAMRE 2019. (Lei 13.303/2016). O senhor 
Gustavo Canuto apresentou, para apreciação do Conselho de Administração, o Documento de 
Avaliação do Atendimento das Metas e Resultados na Execução do Plano de Negócios e da 
Estratégica de Longo Prazo – DAMRE 2019. Informou que, conforme art. 23, § 2º da Lei nº 
13.303/2016, cabe ao Conselho de Administração, entre outras competências, promover 
anualmente a análise de atendimento das metas e resultados na execução do plano de negócios 
e da estratégica de longo prazo, devendo publicar suas conclusões e informá-las ao Congresso 
Nacional e ao Tribunal de Contas da União. Esclareceu que a finalidade essencial deste relatório 
é apresentar os benefícios e resultados alcançados pela empresa, os quais devem estar 
alinhados, apoiando a persecução da sua missão institucional, qual seja, a de prover cidadania 
digital ao alcance de todos. Iniciou a apresentação com a abordagem dos resultados da 
avaliação da estratégia de longo prazo dos programas corporativos da DATAPREV. Mencionou 
os benefícios esperados em relação aos programas estratégicos prioritários, com fundamento 
nas diretrizes definidas no Plano de Negócios. Em sequência, pontuou os programas 
estratégicos e o posicionamento destes, com ênfase para as principais entregas.  Abordou o 
capítulo Indicadores Estratégicos, referentes ao desempenho dos 12 (doze) indicadores 
definidos para medição da estratégia, ressaltando que a DATAPREV vem aperfeiçoando seus 
processos de gestão. Pontuou os indicadores, meta, resultado de medição e justificativa de cada 
objetivo estratégico traçado pela empresa. O Colegiado questionou quanto ao não registro de 
medição para alguns indicadores, sendo esclarecido, pelo senhor Gustavo Canuto, as razões 
pertinentes. Em relação a este tópico, após vasto debate, o Conselho de Administração 
ponderou a importância de que sejam acrescidas as justificativas apresentadas em razão da 
não medição, indicando as ações que foram realizadas pela empresa para o atingimento ou não 
da meta, de forma que o leitor compreenda as ações empreendidas. Continuando, o senhor 
Gustavo Canuto consignou o resultado do Plano de Ação, que já teve um alcance de  86%, 
registrando que tal êxito melhor se evidencia quando há verificação da execução dos programas 
corporativos, pois dos 22 previstos, 18 atingiram execução superior a 70%, reforçando, assim, 
o compromisso desta estatal em entregas de serviços públicos de qualidade, conforme gráfico 
de Indicador de Evolução dos Programas Corporativos. Neste tópico, o Conselho também 
sugeriu revisar a forma de apresentação do gráfico referente à evolução dos indicadores, para 
que seja mais bem compreendido e detalhado. Em sequência, o senhor Gustavo Canuto 
apresentou a próxima seção do DAMRE referente aos benefícios alcançados no Plano de Ação, 
com o objetivo de demonstrar os ganhos e os ativos percebidos pela Empresa e outras partes 
interessadas como resultados entregues pelos programas, mencionando o atingimento do 
resultado (alcançado, alcançado parcialmente e não alcançado) de cada programa. Após debate 
da matéria, questionamentos e esclarecimentos, o Conselho de Administração solicitou que o 
assunto retorne para deliberação na próxima reunião, de forma mais detalhada, com vistas a 
trazer as seguintes informações: resultado, percentual de atingimento, justificativa mais 
detalhada e registro dos benefícios esperados. 
04 – Voto ao Conselho de Administração: alteração do Programa de Participação nos 
Lucros e/ou Resultados – PPLR 2020. Considerando o disposto no art. 18, § 3º do Estatuto 
Social da DATAPREV, o Conselheiro representante dos empregados, Senhor Luiz de Barros 
Bellotti, não participou das discussões e deliberação da referida matéria, ausentando-se da 
reunião. O senhor Gustavo Canuto apresentou o Voto referente à alteração do Programa de 
Participação nos Lucros e/ou Resultados – PPLR 2020 dos empregados da DATAREV a ser 
pago em 2021. Esclareceu que o referido Programa foi aprovado dia 05 de dezembro de 2019 
em Reunião da Diretoria Executiva e na 368ª Reunião do Conselho de Administração, em 12 de 
dezembro 2019. Entretanto, com o fulcro de atender ao contido no Ofício SEI Nº 
92838/2020/ME, apresentou, para deliberação deste Colegiado, as alterações para ajustes na 
descrição de três indicadores do PLR2020, sem alteração nos resultados das metas previstas, 
conforme propostas pela Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais-
SEST: a) Índice de Disponibilidade de Missões Críticas - IDMC ≥ 99%  para Taxa de 
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Disponibilidade de Missões Críticas - TDMC ≥ 99%; b) Índice de Tratamento de Riscos Altos à 
Privacidade - ITRAP 100% para Taxa de Riscos Altos à Privacidade Tratados - TRTP 100% e: 
c)  Índice de Resolução dos Incidentes de Segurança - IRIS 100%  para Taxa de incidentes de 
segurança tratados com o processo integrado entre CTIR e SOC - TINCSEG 100%. Esclareceu 
que a SEST também orienta e ratifica o aumento do resultado da meta do Indicador TGD-
Transformação Digital de Governo de 90% para 100%. Após questionamentos e 
esclarecimentos, o Conselho de Administração aprovou, por unanimidade, a proposta 
apresentada. 
05 – Relatório trimestral dos balancetes e demais demonstrações financeiras elaboradas 
pela Empresa, sem prejuízo da atuação do Conselho Fiscal. O senhor Gustavo Canuto 
apresentou o resultado da análise trimestral, 2º trimestre/2020, dos Balancetes e demais 
demonstrações financeiras para apreciação do Conselho de Administração. Demonstrou a 
evolução da receita e despesa do período, comparativo ao segundo trimestre de 2019, 
mencionando que houve um acréscimo de 0,2% da receita e de 2,2% dos gastos. Na variação 
das receitas, esclareceu que merece destaque a evolução das receitas obtidas junto às 
Instituições Financeiras, que colaboraram com aumento de 14,2%, geradas por reajuste 
contratual de 7,2%  e maior volume de empréstimos no período. Por outro lado, o Instituto Social 
de Seguro Social - INSS apresentou redução no faturamento nos aditivos atuais de cerca de 
10,9% comparado ao período anterior,  e a Secretaria da Receita Federal do Brasil - SRFB 
apresentou redução de 7% por renovação contratual com ajustes nos serviços e preços, 
enquanto os demais clientes mantiveram suas receitas estáveis. Em relação à despesa, 
esclareceu que o aumento teve como fator principal os gastos relativos com pessoal ocorridos 
em virtude dos dispêndios com o Programa de Adequação de Quadro – PAQ, contudo houve 
uma recuperação dos gastos nos meses seguintes, em especial relacionados a ajustes 
contratuais das unidades da DATAPREV, em razão da supressão de valores com diárias e 
locomoções nacionais, serviços de vigilância, instalações, impressão e reprografia, etc. 
Apresentou a Demonstração do Resultado do Exercício - DRE, comparando o trimestre anterior, 
com destaque para as principais variações ocorridas. Na oportunidade, a conselheira Christiane 
Edington mencionou, conforme números apresentados, o desafio que a Diretoria de 
Relacionamento e Negócio - DRN terá para aumentar o crescimento da receita da empresa em 
busca de novos clientes, considerando a dependência dos serviços do consignado. O 
presidente Gustavo Canuto registrou que no segundo trimestre houve uma melhoria em relação 
ao faturamento dos novos contratos em razão da pandemia, mas a busca de novos clientes é 
primordial para a empresa. Em sequência, detalhou o resultado do Balanço Patrimonial e 
esclareceu os motivos que levaram às variações das Contas do Ativo “caixa”, com destaque 
para as principais entradas e saídas. Discorreu sobre os valores do estoque de dívidas vencidas 
(sem provisão) dos principais clientes da DATAPREV, apresentando o gráfico de evolução desde 
o período de julho/2019 a junho/2020, discriminando os valores referentes ao principal, 
encargos e a vencer dos principais clientes, enfatizando o cenário positivo e a perspectiva de 
melhoras até o final do ano. Em relação aos litígios, registrou que a ação coletiva do Sindicado 
de Processamento de Dados do Rio de Janeiro permanece com ação principal. Citou que a 
empresa está em fase final de reavaliação de suas ações de litígios, restando unicamente a 
manifestação do perito referente à ação do Sindicato/RJ para um possível ajuste de reversão 
de provisão. Demonstrou o comportamento dos investimentos realizados até o momento, 
destacando que a realização no primeiro semestre apresenta uma baixa em relação ao 
orçamento e ao período anterior, em razão dos efeitos do impacto da pandemia, bem como do 
baixo processo de aquisição. Consignou a necessidade de melhoria significativa no processo 
de aquisição da empresa, para que se tenha uma performance melhor dos investimentos no 
segundo semestre. Na oportunidade, registrou que a estimativa para a média de atingimento de 
realização do orçamento deva ser em torno de 70%. O conselheiro Luiz Bellotti questionou as 
razões que têm levado a essa baixa execução dos processos de aquisições. O presidente 
Gustavo Canuto esclareceu os motivos (técnicos e administrativos) que têm impactado o 
processo de aquisição, consignando que solicitou o levantamento dos processos de aquisições 
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de investimentos, contendo o cronograma e as ações de cada processo, e tão logo esteja com 
o trabalho concluído será reportado a este Colegiado. O conselheiro Luis Felipe sugeriu o 
mapeamento dos investimentos, por objetivo estratégico. Finalizando, o presidente Gustavo 
Canuto mencionou o posicionamento da auditoria independente referente aos balancetes 
avaliados, destacando manifestação pela não existência de inconsistências. Na oportunidade, 
o conselheiro Luis Felipe questionou se o Comitê de Auditoria Estatutário – COAUD efetuou a 
análise do resultado das demonstrações ora apresentadas, bem como da análise dos dados 
econômicos apresentados no DAMRE. O presidente Gustavo Canuto informou que em relação 
às demonstrações contábeis o processo foi submetido previamente às considerações do 
COAUD e as sugestões apresentadas foram incorporadas pela empresa.  A presidente do 
Conselho Cinara Fredo registrou que o coordenador do COAUD, senhor Roberto Lamb, 
colocou-se à disposição para quaisquer dúvidas sob temas analisados por aquele Comitê. A 
conselheira Christiane Edington citou a relevância da participação do COAUD nas matérias 
relativas às demonstrações contábeis. Diante das considerações, o Colegiado recomendou a 
participação do COAUD nas matérias relacionadas às demonstrações financeiras, bem como 
de outros temas da mesma natureza.  
06 – Apresentação: Auxílio Emergencial e Benefício Desemprego. O presidente Gustavo 
Canuto atualizou o cenário do processamento do auxílio emergencial e benefício desemprego, 
detalhando os números e percentuais de processamento, acordos firmados e novos serviços 
prestados com vistas a facilitar as consultas da situação dos requerimentos pelos cidadãos. 
Discorreu sobre a forma de operacionalização do processamento dos requerimentos e o fluxo 
de atendimento destes requerimentos. Apresentou números relacionados às pessoas que foram 
beneficiadas direta e indiretamente. Finalizando, mencionou os esforços para melhor 
implementar os requisitos legais de concessão do auxílio em questão e fazer parte desta política 
pública tão importante e significativa para o bem estar do cidadão. Sinalizou as ações em 
andamento, as medidas de tratamento dos processos, pedidos de informações e os meios de 
comunicação entre a empresa, o público externo e os órgãos envolvidos. O Conselho de 
Administração agradeceu a apresentação.  
07 – Apresentação: Reporte Comitê de Crise (Retorno aos trabalhos presenciais) – COVID 
19.  O presidente Gustavo Canuto contextualizou os trabalhos realizados pelo Comitê de Crise 
da DATAPREV instituído pela empresa em razão do COVID-19. Atualizou as medidas e ações 
implementadas com vistas a mitigar ou reduzir os impactos da COVID-19, com base no Plano 
de Retorno ao Trabalho Presencial, o qual está sendo acompanhado pela Diretoria Executiva 
por meio de relatórios semanais, por região, contendo os dados consolidados referentes aos 
riscos, respeitando as Instruções Normativas dos Ministérios da Economia e da Justiça e 
Segurança Pública, assim como as Portarias da Secretaria Especial de Previdência e Trabalho. 
Finalizando, registrou que os números apresentados ainda não sinalizam o retorno gradual aos 
trabalhos. 
08 – Status da implementação do Processo Digital no âmbito da Empresa. O presidente 
Gustavo Canuto apresentou o status da implementação do Processo Digital no âmbito da 
empresa, mencionando que o processo de gestão documental digital se encontra parcialmente 
implantado, porém ainda existem processos administrativos físicos e manuais, causando 
morosidade na tramitação de processos entre regionais. Esclareceu que a DATAPREV utiliza o 
sistema informatizado de gestão arquivística de documentos (SIGAD) denominado e-DOC, 
como também se baseia em boas práticas recomendadas pelo e-ARQ do Arquivo Nacional. 
Entretanto, considerando que  a solução atual possui limitações, como também necessita de 
evolução tecnológica, a empresa estuda como forma atual de  melhor custo/benefício a adoção 
da  plataforma renomada no segmento público, gratuita, com boa capilaridade, denominada 
Sistema Eletrônico de Informações (SEI), construída e mantida pelo Tribunal Regional Federal 
da 4ª Região (TRF-4), a qual encontra-se em processo de implantação para utilização no âmbito 
da empresa. 
09 – Análise do Comitê de Elegibilidade Estatutário – Indicação do Senhor Luiz Cláudio.  
O senhor Paulo Machado apresentou, conforme solicitação deste Colegiado, a análise do Comitê 
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de Elegibilidade relacionada aos requisitos e critérios definidos no art. 39, Decreto nº 8945/2016, 
que dispõe sobre as vedações para assunção ao cargo e a formação profissional aderente às 
atribuições do Comitê de Auditoria Estatutário da DATAPREV. Consignou que o Comitê de 
Elegibilidade, conforme Ata 15ª Reunião Ordinária, de 18 de agosto de 2020, manifestou-se 
pela conformidade da documentação apresentada. No momento, a presidente do Conselho de 
Administração registrou o pedido do coordenador do Comitê de Auditoria Estatutário - COAUD, 
senhor Roberto Lamb, para que o senhor Luiz Cláudio Ligabue inicie suas atividades somente 
a partir de outubro/2020. Apresentados os esclarecimentos, o Conselho de Administração 
aprovou, por unanimidade, a indicação do Senhor Luiz Cláudio Ligabue para a função de 
membro do COAUD, a partir de outubro/2020, condicionada a revalidação, pelo Comitê de 
Elegibilidade Estatutário, das certidões negativas apresentadas.  
Sendo esses os assuntos tratados, a Presidente do Conselho encerrou a reunião, da qual eu, 
Paulo Machado, lavrei a presente Ata, que, após lida e aprovada, foi assinada por mim e pelos 
conselheiros presentes. Brasília – DF, 28 de agosto de 2020. 
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