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1. INTRODUÇÃO
A boa governança corporativa pressupõe o adequado monitoramento e avaliação da estratégia da empresa, com foco na efetividade e economicidade da atuação empresarial.

A DATAPREV, estatal guardiã dos dados sociais brasileiros e empresa brasileira com maior experiência na gestão das informações previdenciárias, trabalhistas, sociais e de registros civis,
executa suas atividades para cumprimento ao relevante interesse coletivo que fundamenta sua criação de forma sustentável, com responsabilidade corporativa, prestando contas de sua
atuação à sociedade e observando a transparência na divulgação de suas informações às partes interessadas.

Com a missão de prover soluções digitais para o exercício da cidadania, a DATAPREV está presente na vida do cidadão, entregando soluções digitais e fornecendo o apoio
direto para a concessão de vários direitos à população, como aposentadoria, auxílio-doença, seguro-desemprego e salário-maternidade, provendo a tecnologia necessária para execução
desses serviços públicos e dos programas estratégicos e sociais do governo.

Nesse passo, apresenta-se o Documento de Avaliação do Atendimento das Metas e Resultados na Execução do Plano de Negócios e da Estratégia de Longo Prazo – DAMRE
referente ao ano de 2021. O documento consolida a análise do Conselho de Administração sobre o atendimento das metas e resultados na execução do plano de negócios e da estratégia
de longo prazo da DATAPREV, obrigação prevista no artigo 23, §2º, da Lei nº 13.303/2016, a Lei das Estatais¹.

Cabe destacar que a DATAPREV estrutura seu processo de planejamento em três níveis: estratégico, tático e operacional. Respectivamente, tais planos são formalizados nos
seguintes instrumentos: (i) nível estratégico – Plano Estratégico Institucional (PEI); (ii) nível tático – Plano Diretor de TIC (PDTI), Plano de Negócios (PN), Plano Diretor de Integridade
Corporativa (PDIC), Programas Corporativos e Cadeia de Valor; e (iii) nível operacional – Plano de Ação. Assim, o Plano de Ação materializa as ações a serem concretizadas na consecução
da nossa missão e visão e seu acompanhamento é o principal mecanismo de monitoramento e avaliação da estratégia da estatal.

Conheça mais sobre a DATAPREV. Acesse nosso Relatório Integrado de Gestão.
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Nota 1: Art. 23. É condição para investidura em cargo de diretoria da empresa pública e da sociedade de economia mista a assunção de compromisso com metas e resultados específicos a serem

alcançados, que deverá ser aprovado pelo Conselho de Administração, a quem incumbe fiscalizar seu cumprimento.

§ 2º Compete ao Conselho de Administração, sob pena de seus integrantes responderem por omissão, promover anualmente análise de atendimento das metas e resultados na execução do plano de

negócios e da estratégia de longo prazo, devendo publicar suas conclusões e informá-las ao Congresso Nacional, às Assembleias Legislativas, à Câmara Legislativa do Distrito Federal ou às Câmaras

Municipais e aos respectivos tribunais de contas, quando houver.

https://portal3.dataprev.gov.br/sites/default/files/arquivos/relatorio_integrado_de_gestao_2020_cgpg_v65.pdf


Estatuto atual
Aprovado na 16º assembleia 
geral extraordinária, realizada 
em 11/02/2021.

Primeiro
estatuto
Decreto federal
nº 75.463, de 1975.

Criação
Lei federal nº 6.125, de 
1974.

Vinculação ao 
Ministério da Economia
Decreto federal nº 9.660/2019.

União 51% INSS 49% 

A DATAPREV é uma empresa pública sob forma de sociedade por ações de capital fechado, vinculada ao
Ministério da Economia, com patrimônio próprio e autonomia administrativa e financeira. O principal negócio é fornecer
ao Estado brasileiro serviços de tecnologia da informação e comunicação, para o aprimoramento e eficiência das
políticas públicas, especialmente nas áreas sociais relacionadas à previdência, economia, trabalho e emprego e
desenvolvimento social. Sua principal responsabilidade é a sustentação de mais de 35 milhões de dados sociais.

É uma empresa com sólida experiência no desenvolvimento de soluções tecnológicas para execução de
políticas públicas, bem como o processamento e tratamento de informações estratégicas, em particular pela custódia e
gestão do Cadastro Nacional de Informações Sociais (CNIS). Ao longo dos anos, vem implementando processos
tecnológicos alinhados às políticas públicas do governo federal, com a finalidade de facilitar, simplificar e ampliar o
acesso do cidadão aos direitos e benefícios socais, além de aprimorar os controles de custódia dos dados, garantindo,
com isso, a segurança da informação do cidadão e o combate ao desperdício e ao pagamento irregular de benefícios.

Evidente, portanto, o valor social da DATAPREV, visto o seu objetivo finalístico de entregar soluções
tecnológicas ao governo federal, que permita o exercício ágil, fácil, moderno e seguro da cidadania por meio de serviços
públicos digitais.

Clique no 
ícone para 
acessar
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1.1 A DATAPREV

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l6125.htm
https://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1970-1979/decreto-75463-10-marco-1975-423955-publicacaooriginal-1-pe.html
https://portal3.dataprev.gov.br/acesso-informacao-institucional/estatuto-social
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2019/decreto/D9660.htm
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R$ 368 BILHÕES PAGOS a 68,2 
MILHÕES de BENEFICIÁRIOS em 16 
PARCELAS, alcançando o total de 36,4 
MILHÕES de FAMÍLIAS e 118,9 MILHÕES 
de PESSOAS.

Benefícios AE20 + AER20 + AE21 *
28,4% de REQUERIMENTOS DESPACHADOS 
AUTOMATICAMENTE (RDA) em Dezembro de 
2021. No ano de 2021 foram mais de 522 mil 
(RDA), volume superior ao recebido em um mês 
inteiro, representando um acréscimo da força 
de trabalho da ordem de 30%.
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Figura 1.3.1 – DATAPREV em números 

1.2 DATAPREV em números
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DRNDAP DDS DIT

COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIA

COMITÊ DE PESSOAS, ELEGIBILIDADE, 
SUCESSÃO E REMUNERAÇÃO

CORREGEDORIA

OUVIDORIA

AUDITORIA
INTERNA

SUPERINTENDÊNCIA COLEGIADA

UNIDADES ORGANIZACIONAIS

DGJ

Gestão
Garante que o direcionamento seja 
executado da melhor 
maneira possível.

Governança
Provê direcionamento, 
monitora, supervisiona e 
avalia a atuação da 
gestão.

Legenda
Instâncias de governança
Instâncias de gestão
Instâncias de apoio a governança

Figura .3.2.3 – Sistema de Governança e Gestão na DATAPREV

SECE

SUGV

COMITÊ DE ÉTICA

INSTÂNCIAS 
DE APOIO

Sociedade

ASSEMBLEIA 
GERAL

PRESIDÊNCIA

CONSELHO DE
ADMINISTRAÇÃO

CONSELHO
FISCAL

6

1.3 Estrutura de Governança
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1.4 Estrutura Organizacional

DIRETORIA DE RELACIONAMENTO 
E NEGÓCIOS

DRN

DIRETORIA DE TECNOLOGIA E 
OPERAÇÕES

DIT

DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO 
E PESSOAS

DAP

DIRETORIA DE 
DESENVOLVIMENTO E SERVIÇO

DDS

DIRETORIA DE GOVERNANÇA 
CORPORATIVA E JURÍDICA

DGJ

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

SUNE - Superintendência de 
Negócios
SURC - Superintendência de 
Relacionamento Comercial e 
Mercados
CGCA - Coordenação Geral de 
Gestão Interna, Monitoramento e 
Controle

SUPE - Superintendência de 
Gestão de Pessoas
SUFI - Superintendência 
Financeira
SUSL - Superintendência de 
Serviços Logísticos

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

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

Figura 1.2.1 – Estrutura organizacional 7
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PRESIDÊNCIA
PR

CONSELHO FISCAL
CFCOMITÊ DE PESSOAS, ELEGIBILIDADE, 

SUCESSÃO E REMUNERAÇÃO

OUVIDORIA

CORREGEDORIA

COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO

AUDITORIA INTERNA

SECRETARIA EXECUTIVA

LEGENDA:
Vinculação                
Subordinação
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1. Digitalizar os 
serviços públicos para 

um Estado mais 
eficiente

2. Implementar 
produtos digitais 
para a Sociedade

3. Aprimorar a 
eficiência 

organizacional

4. Garantir a 
segurança das 
informações

5. Fortalecer a 
imagem 

institucional

7. Impulsionar o negócio 
por meio de pessoas e 

suas competências

6. Assegurar a 
sustentabilidade 

do negócio

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

Ética Dignidade Integridade Impessoalidade Legalidade Profissionalismo Cidadania TransparênciaVA
LO

RE
S

2021-2025
MISSÃO
Prover cidadania digital ao alcance de todos
VISÃO
Ser referência mundial em soluções digitais de governo

MAPA ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL

1.5 Mapa Estratégico 
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2. POLÍTICAS E PROGRAMAS DE GOVERNO 
A DATAPREV é uma empresa pública criada por meio da Lei nº. 6.125/74 com o objetivo de

desenvolver soluções em tecnologia da informação e comunicação aplicadas a políticas sociais do
Governo Federal. Vinculada ao Ministério da Economia, a empresa gerencia bases de dados sociais
do país, como o Cadastro Nacional de Informações Sociais (CNIS), utilizado para conceder
benefícios previdenciários para o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). A empresa presta
serviços para órgãos do Governo Federal e instituições financeiras públicas ou privadas. No
portfolio de clientes, estão o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional (PGFN), Ministério da Cidadania, Secretaria da Previdência, Ministério do Trabalho
e Previdência, Secretaria da Receita Federal do Brasil, entre outros.

As soluções ofertadas pela DATAPREV são diversas e incluem concessões de benefícios,
processamento de pagamentos de benefícios, desenvolvimento de plataformas digitais e
tratamento de informações e dados do governo federal, tais como o gerenciamento dos dados e a
liberação do pagamento de diversos benefícios associados ao INSS, como Salário-Maternidade,
pensões e aposentadorias. O Meu INSS, um dos produtos principais desenvolvidos pela empresa,
concentra diversas ferramentas para consultar e solicitar atendimentos relacionados à previdência
social, com mais de 90 serviços disponíveis. Com a manutenção do Auxílio Emergencial em 2021e
também a do Benefício Emergencial de Preservação do Emprego e da Renda (Bem), a empresa foi a
responsável por disponibilizar ferramentas de consulta do resultado da análise para cada pedido
do benefício, passando em dezembro de 2021 também a processar o Auxilio Brasil, em substituição
ao Bolsa Família.

No cumprimento desse relevante papel, são mais de quarenta e sete anos de prestação de
serviços imprescindíveis ao cidadão no que diz respeito a temas como previdência social, trabalho,
assistência social, entre outros. Desde 2020, vem oferecendo suporte direto às políticas públicas do
Governo Federal no enfrentamento à pandemia da COVID-19.

9
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2.1 Políticas Públicas COVID-19
O ano de 2020 foi marcado por uma das mais graves crises de saúde pública dos últimos anos que se prolongou no ano de 2021. Um dos aspectos de

longo prazo dos efeitos da pandemia é o impacto sobre emprego, mercado de trabalho, renda, impacto sociais, econômicos e políticos.
O horizonte das análises macroeconômicas indica que no longo prazo haverá impactos econômicos diversos. O próprio emprego, que é afetado no curto

prazo, gera efeitos no longo prazo. Por conta desse possível cenário pessimista, o Governo Federal incrementou suas políticas públicas no sentido de superarmos a
crise gerada pela Pandemia.

Dessa forma, o Governo Federal continuou no decorrer de 2021 mantendo diversas medidas econômicas e sociais para minimizar os impactos da
pandemia na vida dos cidadãos, sobretudo, daqueles em condições sociais e financeiras mais vulneráveis. A DATAPREV, como apoio estratégico do Estado, esteve e
continua diretamente envolvida nas ações emergenciais do Governo Federal para o enfrentamento dos efeitos da pandemia da Covid-19 e manutenção das politicas
públicas assistenciais. Entre as principais ações destacam-se:

AUXÍLIO EMERGENCIAL

Benefício financeiro destinado aos
trabalhadores informais,
microempreendedores individuais (MEI),
autônomos e desempregados.

PROGRAMA EMERGENCIAL DE 

MANUTENÇÃO DO EMPREGO E DA RENDA 

Medidas trabalhistas pagas em casos de
acordos entre trabalhadores e
empregadores nas situações de: (1)
redução proporcional de jornada de
trabalho e de salário; e (2) suspensão
temporária do contrato de trabalho.

LEI ALDIR BLANC 

Renda emergencial a
profissionais do setor
cultural.

Lei nº. 14.020, de 06 de julho de 2020 a qual converteu 

a Medida Provisória n.º 936 de 1 de abril de 2020.

Lei nº. 13.982, de 2 de abril de 2020 que instituiu o

Auxílio Emergencial. Medida Provisória n. 1.000, de 2 de

setembro de 2020 que instituiu o Auxílio Emergencial

Residual.

Lei nº. 14.017/2020 de 29 de junho 

de 2020.
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A DATAPREV foi responsável por dar suporte tecnológico e informacional ao Governo Federal na operacionalização das políticas públicas sociais emergenciais em função da
pandemia COVID-19.

Abr Mai Jun Jul

RELATÓRIOS DE 
ACOMPANHAMENTOS (AE)
Quantitativo de contestações 

Fev

CONSULTA CIDADÃO 
CIDADANIA
Informe de 
Rendimentos e GRU, 
DARF, Devolução e 
Ressarcimento.

PAINEL DE 
INFORMAÇÕES
Painel com as 
informações dos 
lotes processados 
auxílio na 
homologação do M. 
Cidadania

AUXÍLIO 
EMERGENCIAL
Funcionalidade 
para cadastro de 
bloqueios e 
cancelamentos 
por órgãos de 
controle para o 
AE21

AUXÍLIO 
EMERGENCIAL

Evolução das 
consultas de 

bloqueios/ 
cancelamentos de 
parcelas do AE21

Ago Set Out

AUXÍLIO  
EMERGENCIAL
Tratamento  de 
parcelas devolvidas 
por decisão judicial

PRESTAÇÃO DE 
CONTAS (AE) 
Relatório do 
publico 
Extracad e 
CadUúnico

Jan

2021

DEVOLUÇÃO (AE)
Emissão do 
extrato de 
devolução

RESSARCIMENTO 
VOLUNTÁRIO (AE)
Veiculação de 
mensagem  de 
estímulo ao 
ressarcimento 
voluntário

Nov

BLOQUEIO (AE)
Envio do 
arquivo 
completo de 
bloqueios para 
o Ministério da 
Cidadania

2.1 Políticas Públicas COVID-19
Linha do tempo em 2021

AUXÍLIO EMERGENCIAL 
Evolução da funcionalidade 
"Consulta bloqueio de 
parcelas"

AUXÍLIO EMERGENCIAL
Evolução módulo para 
cadastro de Decisões 
Judiciais unificadas 

ANTECIPAÇÃO 
DO 13º 
SALÁRIO
.

RELATÓRIOS DE 
ACOMPANHAMENTOS (AE)
Judicial-Extrajudicial por 
estado

RELATÓRIOS DE 
ACOMPANHAMENTOS (AE)
Judicial-Extrajudicial por situação

DCMED
Solução para o 

Benefício por 
Incapacidade 

com análise de 
documento 

médico

Dez

PROVA DE 
VIDA via MEU 
INSS 
532.028 
provas de vida 
realizadas  em 
2021

Mar

AUXÍLIO 
EMERGENCIAL
Evolução das 
consultas pelo 
cidadão via 
internet
AUXÍLIO 
EMERGENCIAL
Integração com 
o portal do 
Ministério da 
Cidadania

AUXÍLIO 
EMERGENCIAL 
(AE)
Funcionalidade 
de “Decisão 
Judicial para 
processamento 
de 
Elegibilidade” 
(Residual).

HOMEM 
PARENTAL (AE)
Evolução na 
consulta 
gerencial e 
cidadão com 
informações do 
processamento
- Geração de 
remessas e 
parcelas

AUXÍLIO EMERGENCIAL 
cadastro, carga e envio para a 
CAIXA de bloqueios/ 
cancelamentos do benefícios 
informados pelo Ministério da 
Cidadania.

AUXÍLIO EMERGENCIAL 
-Evolução da aplicação 
para prorrogação - AE21
-Processamento das 
parcelas 14, 15 e 16
- Contestação das parcelas

-Decisão Judicial e Pagamento 
Extraordinário
- Informação de Devolução  
com layout Único (GRU, NÃO 
SAQUE, DARF)BENEFÍCIO 

EMERGENCIAL 
BEm
Medida Provisória 
nº 1.045.
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Ministério da 
Cidadania

Caixa Econômica Federal

DATAPREV

População 

Brasileira

App do Auxílio Emergencial

Realiza o cadastro no aplicativo

ETAPA 1

Envia a remessa do GRUPO 1 à DATAPREV

ETAPA 2

Envia os dados dos GRUPOS 2 e 3 à 

DATAPREV

ETAPA 2

AT
O

R
ES

Microempreendedores Individuais
Contribuintes Individuais
Trabalhadores Informais

Inscritos no CadÚnico com e sem 
beneficiários do Bolsa Família

Implementa algoritmos e processa os dados com base nas regras definidas 

pelo Ministério da Cidadania consultando 27 bases de dados.

ETAPA 3

Necessita de 

reprocessamento 

ou ajuste nas 

regras?

Homologa o Reconhecimento do 

Direito ao Auxílio Emergencial

ETAPA 4

Reconhecimento do Auxílio Emergencial Homologado,       

Ministério da Cidadania solicita à DATAPREV o envio à CAIXA

Envia os casos homologados 

para a CAIXA

ETAPA 5

Processa o pagamento do 

Auxílio Emergencial

ETAPA 6

Envia os casos elegíveis, inelegíveis e 

inconclusivos

Envia para Homologação

pelo Ministério da 

Cidadania 

SIM NÃO

Define Regras de Elegibilidade

ETAPA 2

Envia regras à 

DATAPREV 

Base de Cadastro do 

Auxílio Emergencial

Base do 

Cadastro Único

CadÚnico

Início do Processo

Fim do Processo

GRUPOS A definição dos 

grupos 1, 2 e 3 está 

descrita em papeis e 

responsabilidades, 

pelo Ministério da 

Cidadania (página 

33)

Dado Cadastral

Dado Classificado

Dado Homologado

Legenda:

Dado Processado

Regras de Elegibilidade

2.1 Políticas Públicas COVID-19
Auxílio Emergencial - Fluxo

Bases 
de 

Dados

CNIS & Externas 

utilizadas no auxilio 

emergencial
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Atualização Anual

DATAPREV

A DATAPREV é responsável por implementar algoritmos e processar os dados com base nas regras definidas pelo Ministério da Cidadania, utilizando a base analítica composta por dados de 27 bases de governo:

2.1 Políticas Públicas COVID-19
Auxílio Emergencial – Bases de Dados Utilizadas

CNIS GFIP

CNIS eSocial

CNIS GPS

RAIS

SIRC

MEI

SISOBI

CNIS vínculos intermitentes

CNIS Trabalhadores com vínculos intermitentes 

Origem: INSS

Atualização Mensal

Guia de Recolhimento do FGTS e de Informações à Previdência Social

Origem: Caixa Econômica Federal

Atualização Mensal

Sistema de Escrituração Digital das Obrigações Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas (eSocial) 

Origem: Serpro

Atualização Online

Guia da Previdência Social (GPS), guias de recolhimento do Contribuinte Individual 

Origem: Bancos

Atualização Seg a Sex

Base do Microempreendedor Individual 

Origem: Serpro

Atualização Eventual

Base do Sistema Nacional de Informações de Registro Civil 

Origem: Cartórios

Sistema Informatizado de Controle de Óbitos 

Origem: Cartórios

Atualização Diária

Atualização Diária

Relação Anual de Informações Sociais

Origem: Serpro

Total: 8 bases CNIS
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EXTERNO

A DATAPREV é responsável por implementar algoritmos e processar os dados com base nas regras definidas pelo Ministério da Cidadania, utilizando a base analítica composta por dados de 27 bases de governo:

2.1 Políticas Públicas COVID-19
Auxílio Emergencial – Bases de Dados Utilizadas

Brasileiros no Exterior

Defesa (Militares)

Presidiários de São Paulo

IRPF2018 (RFB)

DEPEN / MJ - Presidiários

Servidores  Públicos

Estaduais e Municipais

Politicamente Expostos

Base dos Politicamente Expostos -

Origem: Ministério da Economia

Atualização Eventual

Base de Brasileiros no Exterior -

Origem: Ministério da Cidadania

Atualização Eventual

Base de Defesa –

Origem: Ministério da Cidadania

Atualização Eventual

Base de Presidiários de SP (regime 

fechado) - Origem: Ministério da 

Cidadania

Atualização Eventual

Base do Departamento Penitenciário 

Nacional (regime aberto/fechado)

Origem: Ministério da Cidadania

Atualização Eventual

Base de rendimentos tributáveis -

Origem: Serpro

Lista de Servidores Públicos Estaduais 

e Municipais - Origem:  Controladoria 

Geral da União

Atualização Eventual

Atualização Eventual

Total: 19 bases

Mandatos Eletivos (TSE)

Cadastro Único

Bolsa  Família

Seguro Desemprego

Benefícios Prev. e Assist.

BEM

SIAPE
Sistema Integrado de Administração de 

Pessoal

Origem: SGD / SERPRO

Atualização Eventual

Base de candidatos eleitos e suplentes 

(esfera municipal, estadual e federal)

Origem: Base Pública

Atualização Eventual

Conjunto de informações sobre as 

famílias brasileiras em situação de 

pobreza e extrema pobreza

Origem: Ministério da Cidadania

Atualização Eventual

Folha de beneficiários do Bolsa Família

Origem: Ministério da Cidadania.

Atualização Eventual

Benefícios Previdenciários e Assistenciais 

(LOAS) - Origem: DATAPREV.

Atualização Mensal

Base das Informações das parcelas 

recebidas pelo cidadão do seguro 

desemprego - Competência e valores

Origem: DATAPREV

Base do Benefício Emergencial - BEm

Origem: Secretaria do Trabalho

Atualização Semanal

Atualização Semanal

Atualização Eventual

Judiciário de servidores aposentados 

requisitados estagiários

Bolsistas do MEC

Bolsistas do CAPES

Bolsistas do CNPQ

Bolsistas do FNDE

Judiciário de servidores, aposentados, 

requisitados e estagiários que são 

remunerados por causa desse setor em 

diversas regiões e estados do Brasil-

Origem: Ministério da Cidadania

Atualização Eventual

Base de Bolsistas do Conselho Nacional 

de Desenvolvimento Científico e 

Tecnológico - Origem: CNPQ

Atualização Eventual

Base de Bolsistas do Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível 

Superior - Origem: CAPES

Base de Bolsistas do Fundo Nacional de 

Desenvolvimento da Educação

Origem: FNDE

Atualização Eventual

Atualização Eventual

Base de Bolsistas do Ministério da 

Educação - Origem: MEC
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Não Beneficiados com 
Auxilio Emergencial

GRUPO 03

DIRETAMENTE 
BENEFICIADOS

INDIRETAMENTE 
BENEFICIADOS

DIRETAMENTE
NÃO BENEFICIADOS

5,3
milhões

GRUPO 01 12,8
milhões

24
milhões

GRUPO 02 10,1
milhões

TOTAIS

17,4
milhões

8,7
milhões

Beneficiadas com Auxílio Emergencial 
Residual

24 mi
de famílias

9,7 mi
de famílias

5,5
milhões

3,8
milhões

1,6
milhão

5,3 mi
de famílias

Beneficiadas
• Diretamente: a pessoa que

recebeu diretamente o
benefício.

• Indiretamente: pessoa que
está em um núcleo familiar
no qual algum membro
recebeu o recurso.

78,3 mi
pessoas beneficiadas 

R$ 59,6 bi
em benefícios Medida Provisória nº. 1.039, de 18 de março de 2021

Auxílio Emergencial 21 – Números
2.1 Políticas Públicas COVID-19

39,4
milhões

38,9
milhões

10,9
milhões
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Lei  nº 14.020, a qual converteu a MP nº 936 de 1 de abril de 2020 - Medida Provisória nº 1.045 de 28 de abril de 2021 

2.1 Políticas Públicas COVID-19
PROGRAMA EMERGENCIAL DE MANUTENÇÃO DO EMPREGO E DA RENDA (BEm) - Números

1. Processados
8.794.792 

2. Pagamentos 
R$7 bilhões

3. Empregos 
Preservados
3,2 milhões
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Caixa Econômica FederalMinistério da CidadaniaDATAPREV

Cabe à DATAPREV a construção dos algoritmos
específicos, com base nas regras definidas pelo
Ministério da Cidadania, para atender à legislação;
Processamento do reconhecimento do direito dos
requerentes, a partir do confrontamento com o
conjunto de bases de dados definidas pelo
Ministério da Cidadania para serem utilizadas no
processo; Gerenciamento das bases utilizadas no
processo; Implementação de atualização dos
algoritmos baseados nas regras do Ministério da
Cidadania à medida que forem sendo solicitadas;
Reprocessamento conforme atualização dos
algoritmos.

Cabe ao Ministério da Cidadania a definição do
critério de elegibilidade do requerimento transcrito
em regras; Homologação dos requerimentos
processados pela DATAPREV referente ao Grupo 1,
composto pelos microempreendedores individuais
(MEIs), contribuintes individuais (CIs) e
trabalhadores informais; Homologação dos
requerimentos processados pela DATAPREV
referente ao Grupo 2, composto por inscritos no
Cadastro Único do Governo (CadÚnico)
beneficiários do Programa Bolsa Família (PBF);
Homologação dos requerimentos processados
pela DATAPREV referente ao Grupo 3, composto
por aqueles inscritos no Cadastro Único do
Governo (CadÚnico) e não beneficiários do
programa Bolsa Família (PBF).

Cabe à Caixa Econômica Federal a recepção dos
cadastros por meio do aplicativo; Composição dos
dados dos requerentes e membros familiares
apresentando a correlação entre eles;
Processamento do pagamento.

2.1 Políticas Públicas COVID-19
Auxílio Emergencial – Papéis e Responsabilidades
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PROGRAMA EMERGENCIAL A PROFISSIONAIS DO SETOR CULTURAL
A DATAPREV atuou disponibilizando solução digital para consumo de informações de forma a apoiar o processo de elegibilidade

dos beneficiários da Lei Aldir Blanc (14.017/2020 de 29 de junho de 2020).

A Lei Aldir Blanc prevê auxílio financeiro ao setor cultural. Busca apoiar profissionais da área que sofreram com impacto das
medidas de distanciamento social por causa do coronavírus.

Números de 2021:

224.427
Artistas - Inciso I

45.891
Espaço Cultura - Inciso II 

68.076
Projetos de Cultura - Inciso III 

2.1 Políticas Públicas COVID-19
LEI ALDIR BLANC  - Números

I - renda emergencial mensal aos trabalhadores e trabalhadoras da cultura;

II - subsídio mensal para manutenção de espaços artísticos e culturais, microempresas e pequenas empresas culturais, cooperativas, instituições e
organizações culturais comunitárias que tiveram as suas atividades interrompidas por força das medidas de isolamento social;

III - editais, chamadas públicas, prêmios, aquisição de bens e serviços vinculados ao setor cultural e outros instrumentos destinados à manutenção de agentes,
de espaços, de iniciativas, de cursos, de produções, de desenvolvimento de atividades de economia criativa e de economia solidária, de produções audiovisuais,
de manifestações culturais, bem como à realização de atividades artísticas e culturais que possam ser transmitidas pela internet ou disponibilizadas por meio
de redes sociais e outras plataformas digitais.
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RESULTADO DOS BATIMENTOS

O Acordo de Cooperação Técnica assinado em 31/08/2020 com o Conselho Nacional de Justiça permitiu que a DATAPREV viabilizasse a identificação dos cidadãos que entraram na
Justiça para receber o benefício, de forma a que o Poder Judiciário pudesse concentrar esforços nos processos daqueles cidadãos que mais precisaram do Auxílio Emergencial.

As informações disponibilizadas pela DATAPREV (causas dos indeferimentos e também as bases utilizadas) são subsídios para a gestão e a priorização dos processos da Justiça,
contribuindo para a celeridade das decisões dos processos sobre o auxílio emergencial requeridos pelos cidadãos.

2.1 Políticas Públicas COVID-19 
Conselho Nacional de Justiça

As 251.388 ações ajuizadas referentes ao Auxílio
Emergencial-AE, foram analisadas em parceria com a
DATAPREV. Como produto dos batimentos realizados, foi

possível identificar que 77,83% dos autores
(requerentes). Já tinham seus direitos reconhecidos no AE

(Auxílio Emergencial) e 61,30% no AER (Auxílio
Emergencial Residual), o que reduziu o trabalho e custos do
Poder Judiciário.
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No ano de 2021, o governo implementou mais dois novos benefícios assistenciais: Auxílio Inclusão a Pessoa com Deficiência (BPC LOAS) e o Auxílio Brasil. O primeiro dá
direito ao cidadão que é beneficiário do BPC e que retornou ao mercado de trabalho, tendo direito ao seu salário cumulativamente com o valor de ½ salário mínimo (50% do BPC) e o
segundo integra em um só programa várias políticas públicas de assistência social, como: saúde, educação, emprego e renda.

A DATAPREV, como apoio estratégico do Estado, esteve e continua diretamente envolvida nas ações do Governo Federal para manutenção das políticas públicas
assistenciais. Entre as principais ações destacam-se:

Medida Provisória nº 1.061, de 9 de agosto de 2021 que 
instituiu o Programa Auxílio Brasil.

AUXÍLIO BRASIL AUXÍLIO INCLUSÃO À PESSOA COM DEFICIÊNCIA
Lei nº 14.176, de 22 de junho de 2021.
Benefício assistencial destinado a pessoa com deficiência
moderada ou grave, previsto no art. 94 da Lei nº 13.146,
Estatuto da Pessoa com Deficiência, de 6 de julho de 2015, e
regulamentado pela Lei nº 8.742, de 7 de dezembro de 1993, a
partir da alteração dada pela Lei nº 14.176, de 22 de junho de
2021.

Benefício assistencial destinado à pessoa
com deficiência moderada ou grave.

O Auxílio Brasil integra em um só programa várias
políticas públicas de assistência social, saúde,
educação, emprego e renda. O novo programa
social de transferência direta e indireta de renda é
destinado às famílias em situação de pobreza e de
extrema pobreza em todo o país.
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A DATAPREV atuou na evolução e adequação dos sistemas da RFB mantidos pela
DATAPREV que suportam os parcelamentos de dívidas previdenciárias:

• Construção dos módulos de consolidação e revisão do Programa de 
Regularização de Débitos Previdenciários dos Estados, Distrito Federal e 
Municípios (PREM);

• Construção de Webservice para integração entre Parcweb (DATAPREV) e 
Sief (SERPRO);

• Especificação do módulo de Consolidação do Programa Especial de 
Regularização Tributária Rural (PRR).

2.3 Transformação Digital
Receita Federal do Brasil

Modalidade de parcelamento Quantidade de parcelamentos Valor total parcelado

LEI nº 10.522/2002 Ordinário/Simplificado/Recuperação Judicial 2.658.858 R$ 135.552.877.683,04 

MP nº 457/09, LEI nº 11960/09 - Órgãos do Poder Público 5.925 R$ 13.247.946.323,07 

LC nº 128/2008 - Simples Nacional 2009 907 R$ 7.380.158,85 

LEI nº 12.810/13 - Órgãos do Poder Público 3.515 R$ 25.058.588.914,12 

LC nº 150/2015 - REDOM (Empregados Domésticos) 2.368 R$ 28.020.208,29 

MP nº 766/17 - PRT (Programa de Regularização Tributária) 1.597 R$ 2.309.471.379,09 

LEI nº 13.155/15 - PROFUT (Clubes de futebol) 120 R$ 567.059.263,55 

LEI nº 13.496/17 - PERT (Programa Especial de Regularização Tributária) 43.815 R$ 20.224.057.605,97 

LEI nº 13.485/17 - PREM (Estados, Distrito Federal e Municípios) 351 R$ 2.944.630.833,85 

TOTAL 2.717.456 R$ 199.940.032.369,83 
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Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional 
Nos artigos 12 e 13 da Lei Complementar nº 73, de 10 de fevereiro de 1993, bem como o Decreto-Lei nº 147, de 3 de fevereiro de 1967

e o Regimento Interno da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional - RIPGFN ,[7] compete à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, dentre outras
atribuições:

• apurar a liquidez e certeza da dívida ativa da União de natureza tributária ou não tributária, inscrevendo-a para fins de cobrança,
amigável ou judicial; e

• em decorrência desse encargo relacionado à Dívida Ativa da União, faz a verificação do pagamento de tributos federais, concede
parcelamentos desses tributos (observados os limites legais) e emite certidões sobre a situação desses tributos (quando pagos ou
garantidos).

Atendimento Digital: A DATAPREV desenvolveu e lançou em conjunto com a PGFN a “IZE”. O assistente virtual de
atendimento ao público da PGFN, visa dar celeridade ao atendimento aos contribuintes. A IZE, lançada em outubro de
2021, realizou mais de 89 mil atendimentos desde sua implantação, permitindo que a PGFN fique disponível, “24
horas por dia, 7 dias por semana", para esclarecer dúvidas do contribuinte e solucionar problemas de maneira mais
rápida e simples sem a necessidade de intervenção humana no processo.

Gerenciamento de Campanha: A DATAPREV desenvolveu e lançou em conjunto com a PGFN o Gerenciamento de
Campanha. Esse serviço é realizado através de comunicação ativa, por e-mail e SMS, notificando sobre
parcelamentos em atraso e oportunidades de negociação. Os principais objetivos desse serviço são aproximar o
contribuinte que ainda não tem relacionamento estabelecido com a PGFN e fortalecer o relacionamento com os
demais contribuintes. Desde sua implantação em dezembro de 2021, já foram encaminhadas mais de 84 mil
notificações.
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Previdência e INSS
A DATAPREV deu continuidade às iniciativas de melhorias dos serviços de atendimento e de reconhecimento de direitos junto ao INSS.

Atendimento digital: O Meu INSS é uma plataforma de serviços digitais acessados pela internet ou por meio de dispositivos móveis (Android e IOS) para facilitar o acesso do cidadão
às políticas da Previdência Social. Atualmente, mais de 90 serviços digitais estão disponibilizados no Meu INSS. Tais como: simulação da aposentadoria, extrato de
contribuições previdenciárias, solicitações de benefícios (aposentadoria, salário maternidade, pensão pós morte, auxílio doença, seguro desemprego do pescador artesanal, etc),
solicitação de perícia médica, cálculo do tempo para se aposentar, acompanhamento de pedidos, empréstimo consignado, recursos e revisão de benefício, entre outros.
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Acessos ao Meu INSS
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24,7 milhões atendimentos 

chatbot

Helô
Meu INSS

PROVA DE VIDA
Benefício por  

Incapacidade com 

documento médico

Alteração das 

regras para a 

reforma da 

Previdência 

Snipe Defeso 
economia estimada 

de 115 milhões

INSS-Jud

Carteira de Trabalho Digital

Regularidade e Combate à Fraude: A DATAPREV evoluiu sua plataforma de análise de riscos e combate a fraudes tendo como foco os benefícios do Seguro Desemprego
da Modalidade Pescador Artesanal (SDPA), ou Seguro Defeso, como é comumente conhecido. O serviço atende à Secretaria da Aquicultura e Pesca do Ministério da Agricultura Pecuária
e Abastecimento (SAP/MAPA). Economia estimada de R$115 milhões no ano de 2021. No Trabalho e Previdência, a DATAPREV processa a Folha de Pagamento de Benefícios – SVCBEN
e disponibiliza o resultado no Painel de Qualidade de Dados do Pagamento de Benefícios – QDBEN, e desenvolveu rotinas para Análise de Risco do Seguro Desemprego, enquanto na
Receita Federal do Brasil aperfeiçoa o SISPREV - Sistema de Inteligência Fiscal e Arrecadação da RFB.

Apenas em 2021, a DATAPREV economizou cerca de R$ 47 bilhões aos cofres públicos ao evitar desvios e fraudes nos benefícios assistenciais, trabalhistas e
previdenciários.

Automação dos processos de reconhecimento de direitos: A DATAPREV está investindo cada vez mais no uso de inteligência artificial para acelerar a transformação digital
dos clientes e melhorar o atendimento ao cidadão. Automação aplicada na concessão dos benefícios de pensão por morte e pensão urbana e rural; detecção e classificação de Certidão
Civil, contribuindo de forma eficiente para redução dos processos em fila de análise do INSS. Essas ações tem impactado em mais de 28,4% de REQUERIMENTOS DESPACHADOS
AUTOMATICAMENTE (RDA) em Dezembro de 2021. No ano de 2021 foram mais de 522 mil (RDA), volume superior ao recebido em um mês inteiro, representando um acréscimo da força
de trabalho da ordem de 30%.

Benefícios por Incapacidade: A DATAPREV modernizou os sistemas de atendimento à perícia médica, implementando as novas regras de concessão dos benefícios por
incapacidade a partir dos atestados/documentos médicos. Esse modelo de atendimento visou garantir o direito aos segurados da previdência nos momentos em que se estavam sendo
cumpridas as medidas de isolamento social para combate à pandemia da Covid-19. Tal medida, permitiu ao cidadão requerer o Benefício e ter a análise de seu pedido de forma remota,
sem necessidade de realização de Perícia Médica presencial durante o período da pandemia.
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Atendimento Digital: A DATAPREV desenvolveu e lançou, em conjunto com o INSS, a “Helô”. A assistente virtual de atendimento ao público do INSS, visa dar celeridade ao
atendimento aos segurados e beneficiários da Previdência. Lançada em maio, realizou mais de 24,7 milhões de atendimentos para o Instituto no ano de 2021, permitindo que o INSS
fique disponível, “24 horas por dia, 7 dias por semana", para esclarecer dúvidas do cidadão, dar informações e solucionar problemas de maneira mais rápida e simples sem a necessidade
de intervenção humana no processo.

Prova de vida: A prova de vida, via o aplicativo Meu INSS, ofereceu mais comodidade e segurança ao beneficiário, evitando assim o deslocamento do mesmo para a
realização do procedimento presencialmente. 532.028 provas de vida foram realizadas nessa modalidade digital no ano de 2021.

Reforma da Previdência: Os sistemas foram adaptados e estão
prontos para atender as novas regras trazidas pela reforma, dando segurança aos
processos de trabalho da Previdência. Também foram atualizadas as
funcionalidades disponíveis no Meu INSS em conformidade com as novas regras
para aposentadoria a partir da Reforma da Previdência Social, principalmente o
simulador de direito e renda, acertos nas informações constantes na carta de
concessão de diferentes benefícios e o requerimento de movimentações de
contribuições no ano civil.

INSS-Jud: A DATAPREV mantém serviços de dados para integração
dos processos de benefícios geridos pelo INSS com órgãos e entidades do Poder
Judiciário e da Advocacia-Geral da União. Essa integração proporciona a redução da
burocracia, a partir da melhoria do acesso aos dados e às informações aos órgãos e
entidades envolvidas nas ações judiciais e, traz celeridade nas tramitações
processuais. A integração proporciona maior segurança no cumprimento das
sentenças proferidas pelo Poder Judiciário.
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Portal Emprega Brasil e Carteira de Trabalho Digital: a DATAPREV realizou diversas evoluções na
Plataforma Emprega Brasil e no Aplicativo da Carteira de Trabalho Digital visando ampliar a quantidade de
serviços já disponíveis para o cidadão. Além dos serviços de consulta a todo o histórico de vínculos empregatícios
e extratos relativos as contribuições e recolhimentos, a empresa investiu nas integrações entre sistemas, em
especial com o eSocial de forma que o aplicativo seja o único documento necessário para o registro do vínculo de
emprego para as empresas com dados já registrados.

A Carteira de Trabalho Digital substitui o documento em papel e pode ser emitida só com CPF pelo
app. O documento pode ser acessado ou baixado pelo aplicativo e está disponível nas versões Android e IOS. É
prático e 100% gratuito. No ano de 2021 20,5 milhões de usuários acessaram o aplicativo.

Além disso, no ano de 2021 a DATAPREV deu prosseguimento ao processo de transformação
digital dos processos do trabalho, ingressando com nova funcionalidade de requerimento do Seguro Desemprego
pelo aplicativo.

Por força das ações de combate à Pandemia, a DATAPREV concluiu módulos de gestão dos
requerimentos do Benefício Emergencial para Manutenção do Emprego (BEm). Todo esse arcabouço de novas
funcionalidades fez com que, pelo 2º ano consecutivo, o número de atendimentos digitais 4.138.155 (68%)
superasse os atendimentos presenciais.

Desses atendimentos digitais, 3.373.060 (82%) foram realizados diretamente no aplicativo da
Carteira de Trabalho Digital e 765.095 (18%) no sítio web do Portal Emprega Brasil. A versão digital da Carteira de
Trabalho demonstrou um aumento expressivo de novos usuários, acessos e downloads durante o ano de 2021.

MEU INSS e Carteira de Trabalho Digital, foram os serviços mais utilizados pelos cidadãos no
portal digital do governo federal brasileiro (Gov.br).

2.572.494

1.949.441

3.339.528

4.138.155

2020 2021

Requerimento do Seguro Desemprego

Presencial digital
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2.3 Transformação Digital



A Interface de Programação de Aplicações (API) é um conjunto de rotinas e padrões que facilitam a comunicação e troca de informações entre sistemas. A DATAPREV publicou 26 API´s
com objetivo de disponibilizar dados observando a padronização e segurança do acesso à informação, viabilizando o cruzamento de informações para promover políticas e otimização
dos processos de interesse público, primando pela inteligibilidade e audibilidade dos dados sob custódia. Serviços na modalidade Dados como Serviço (DaaS) permitem que Órgãos de
Governo tenham acesso de forma estruturada, auditável, segura e ágil a dados sociais autorizados em tempo real, sem afetar a performance do ambiente voltado ao cidadão. Clientes
Atendidos: INSS, AGU, CNJ, CGINT/SPREV, SPMF, CAIXA.

COMPENSAÇÃO 
PREVIDENCIÁRIA
API de compensação para
regimes próprios, permitindo que
os Entes Federativos possam
integrar suas aplicações de
benefícios com a DATAPREV.

DECLARAÇÃO DE BENEFÍCIO
Obtém a lista de benefícios
ativos, na data presente, a partir
de um CPF informado.

DOSSIÊ MÉDICO 
Permite a consulta
detalhada aos laudos.

DOSSIÊ 
PREVIDENCIÁRIO 
Permite consultas as
informações de benefícios.

PERÍCIA MÉDICA 
FEDERAL
Permite a integração de
serviços do Produto
PMF visando entrega
de pareceres médicos
da Subsecretaria da
Perícia Médica Federal.

DOCUMENTO 
PREVIDENCIÁRIO
Obtém o processo administrativo 
previdenciário (do GET).

URA 135 
Fornece serviços que
permitem a automatização
de diversos serviços ao
cidadão através do
atendimento telefônico
pela Central 135.

PROVA DE VIDA
Integração com Meu
INSS.

API refere-se ao termo em 
inglês "Application
Programming Interface" que 
significa em tradução para o 
português "Interface de 
Programação de Aplicativos".
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2.3 Transformação Digital

eCONSIGNADO
Disponibilização em
produção das
operações online de
consulta de dados,
averbação,
portabilidade,
refinanciamento,
renegociação e
desconto de cartão



2.3 Inteligência da Informação

SVCBEN/QDBEN
Economia anual estimada de R$6,6 bilhões 
desde a implantação
522.606 benefícios cessados.
Implementa procedimentos e batimentos de
qualificação e conformidade do Sistema de
Verificação de Conformidade da Folha de
Pagamento de Benefícios – SVCBEN e
disponibiliza o resultado no Painel de
Qualidade de Dados do Pagamento de
Benefícios – QDBEN.

ANÁLISE DE RISCO DO SEGURO 
DESEMPREGO
Economia estimada: R$304 milhões 
Relatórios mensais com resultados apurados
no período. Evolução contínua das rotinas de
batimento e controle (Ex.: FGTS, eSocial).
Bloqueios integrados ao sistema transacional,
realizados semanalmente, sempre antes do
processamento do lote para pagamento.

ANÁLISE DE RISCO-BEm
Economia estimada: R$95 milhões
Relatórios mensais com resultados 
apurados no período.
• Desenvolvimento dos batimentos para

concessão.
• Execução dos batimentos para

concessão.
• Evolução contínua das rotinas de

batimento e controle.
• Bloqueios integrados ao sistema

transacional, realizados semanalmente,
sempre antes do processamento do lote
para pagamento.

Painel De Detecção De Certidões Com Utilização Da 
Tecnologia OCR De Inteligência Artificial
Agilizar a análise de requerimentos de benefícios que tem 
como pré-requisito documentos de certidões de óbito, 
casamento ou nascimento, fazendo uso de componentes de 
Inteligência Artificial, por meio de machine learning
(treinamento) utilizando o OCR (ocerização).

SISPREV - Sistema de Inteligência Fiscal 
e Arrecadação da RFB 
Fornecer subsídios para o combate da
sonegação fiscal das contribuições
previdenciárias, através do cruzamento de
informações de eSocial, GFIP, GPS, RAIS, DIRF
e mais outras 30 fontes de dados.

Por meio de ferramentas de Business Intelligence (BI), integradas às tecnologias aplicadas nos negócios para coleta desses dados, somadas a equipes de profissionais
especializados em Analytics (análises e raciocínio sistemático para tomadas de decisões muito mais eficientes), a DATAPREV está conseguindo obter diferenciais competitivos, como
em relação à rapidez e assertividade em operações-chaves.
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2.4 Inteligência da Informação
Índice de Emprego Híbrido CAGED/eSocial
• Gerar Índice Mensal de Emprego do Governo Federal.
• Fornecer informações estatísticas para elaboração das Políticas Públicas de

Emprego e Renda.

Disseminação de Informações E Elaboração de Estudos do 
Fenômeno Previdenciário 
• Implementar estimativas dos impactos das políticas públicas.
• Fornecer informações oficiais para a sociedade brasileira.
• Disseminar informações para pesquisadores do fenômeno 

previdenciário.
1. ANUÁRIO ESTATÍSTICO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL 2020
2. ANUÁRIO ESTATÍSTICO DE ACIDENTES DO TRABALHO 2020
3. ESTUDOS DO FENÔMENO PREVIDENCIÁRIO

Estudo do fenômeno previdenciário 
Estimativa do impacto da Reforma Previdenciária EC nº 103/2019 sobre a Despesa 
Previdenciária.

BASE DE GESTÃO - BG
BG Produtividade Calcular a Produtividade dos Servidores do INSS através da Pontuação 
das Tarefas.
Painel BMOB Calcular e fornecer informações sobre a Bonificação dos Servidores do 
INSS.
BG INSS Disponibilizar informações de Agendamento, Tarefas, Atendimentos e 
Configuração de Serviços do Atendimento do INSS.
BG e-Sisrec Disponibilizar informações de Recursos de Benefícios.
BG PMF Disponibilizar informações de Agendamento, Tarefas e Atendimentos 
realizados pelos Médicos Peritos.

MDM* Cidadão
Disponibilizar base de Pessoa Física qualificada para identificação dos dados
mestres com informações de identificação unívoca do cidadão, possibilitando a
qualificação contínua do CNIS PF e de outras bases cadastrais, considerando
como base legal o uso compartilhado de dados necessários à execução de
políticas públicas.
*MDM - Master Data Management 
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2.5 Compensação Previdenciária

Decreto nº. 10.188, 
de 20/12/2019.

Em 2020, a DATAPREV concluiu o desafio de substituir a plataforma que suporta a operação da Compensação Previdenciária, viabilizando a implementação integral do
Decreto nº 10.188, de 20/12/2019, continuando seu processo de evolução em 2021.

Dentre as principais evoluções, a nova solução trouxe a integração com a Plataforma de Atendimento do INSS, assim como preparou a estrutura para viabilizar a
consolidação dos serviços de Compensação Previdenciária entre o RGPS/RPPS e entre os RPPS/RPPS.

Foi disponibilizado ainda o serviço de Analytics, que permite aos Regimes acesso a informações fundamentais para apoiar seu planejamento e operação.

. 2.187 RPPS
(Estados + Municípios)

compensações processadas/mês
540.000

Média de

781.680
requerimentos em análise 

de pagamentos/mês
200 mi

Média de

Em 2021, o ecossistema de Compensação Previdenciária abarcou 2.187 Regimes de Previdência, operando 540 mil
compensações mensalmente e movimentando R$ 200 milhões/mês. Quando da ativação da Compensação RPPS/RGPS/RPPS, cuja
operação está prevista para 2022, o serviço deverá suportar um acréscimo significativo destes volumes.
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A gestão financeira da DATAPREV tem como missão a administração dos riscos financeiros do
negócio, alinhada ao cumprimento do plano estratégico e aos recursos orçamentários, sempre em
busca da maximização das receitas e da constante redução e otimização dos custos. Como resultado, no
exercício de 2021, a DATAPREV obteve, pelo segundo ano consecutivo, o melhor desempenho
financeiro da Empresa desde sua criação, com lucro histórico líquido de R$ 355,5 milhões.

Todos os processos financeiros da DATAPREV são rotineiramente acompanhados por sua
Auditoria Interna, pelo Comitê Estatutário de Auditoria e pelo Conselho Fiscal, além de sua Auditoria
Independente e dos Órgãos de Controle (CGU e TCU).

Em um ano ainda marcado pelos efeitos da pandemia de COVID 19, iniciada em 2020, que
levou vários países a um processo recessivo, a economia brasileira, em 2021, começou a apresentar
sinais de retomada, com a expectativa de elevação do PIB acima dos 4,5%, segundo projeções da
conjuntura macroeconômica produzidas pelo Banco Central – Boletim Focus de 17/12/2021, o que
revela um movimento de recuperação da economia em 2021, se comparada com a queda de -4,1%,
apresentada em 2020. Não menos preocupante, porém, está o aumento da inflação, com o IPCA
chegando a 10,06%, bem superior aos 4,52% de 2020.

Na sequência apresentaremos de forma clara e objetiva a evolução dos resultados em forma
de tabelas (extratos), as principais informações orçamentárias, financeiras e contábeis, inclusive custos.

3. GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
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3.1 Desempenho Econômico-Financeiro
A receita oriunda das vendas realizadas pela DATAPREV em 2021 atingiu o faturamento de R$ 1,87

bilhões, crescendo 12,6%, em relação a 2020, o que foi suficiente para cobertura da variação do IPCA no período.
Comparativamente ao exercício de 2020, a variação foi de apenas 1,33%.

Conforme relatado no Relatório de Administração de 2021, a DATAPREV manteve seu bom
desempenho na receita, com destaques para a manutenção do auxílio emergencial e o crescimento do volume e do
valor das parcelas de empréstimo consignado cobrado das instituições financeiras. Esse fato, aliado à redução de
custos e despesas, permitiu a melhora da lucratividade tendo em vista que houve economias devido ao payback do
Programa de Adequação do Quadro (PAQ) e ao Plano Global de Eficiência (PGE), ambos com efeitos mais fortes em
2020.

O comportamento da receita ao longo dos últimos 5 anos demonstra que houve variação de 24,3%.
Mesmo com a variação pelo IPCA de 28,2%, as economias feitas pela DATAPREV foram suficientes para manter a
sua lucratividade, em especial nos últimos dois exercícios. De 2017 a 2019, a margem líquida da Empresa, que
oscilou na faixa entre 11 e 12%, passou para o patamar de 19,5 a 23,3%.

Todas a informações contábeis e financeiras, podem ser conferidas em suas demonstrações contábeis,
incluindo suas notas explicativas, relatório dos auditores independentes e relatório de administração no link
https://portal3.dataprev.gov.br/contas-anuais-2021

Documento de Avaliação do Atendimento das Metas e Resultados na Execução do Plano de Negócios e da Estratégia de Longo Prazo – DAMRE 2021

32



3.1 Desempenho Econômico-Financeiro
O gráfico apresenta a combinação de Receita, EBITDA e Margem Líquida dos anos de 2017 a 2021. Nos próximos parágrafos, serão abordados com maiores detalhes os

principais elementos da equação que permitiram galgar esse novo patamar de lucratividade: as receitas e os custos.
Desde 2019, o EBITDA é indicador considerado estratégico no Plano de Ação, seus percentuais têm variado acima da receita. Enquanto a receita variou 24,3%, o EBITDA

variou 124,5%. Nesta esteira, a DATAPREV tem conseguido tornar seus preços cada vez mais competitivos, o que se tem evidenciado ao longo das negociações com seus principais
clientes, em especial INSS e SRFB.
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OPORTUNIDADESReceitas com Clientes
Num panorama geral, as instituições financeiras passaram, há algum tempo, a

liderar a participação no faturamento chegando quase a 45% do total. Pouco abaixo da
participação dos 3 maiores clientes públicos juntos: INSS, SRFB e Ministério da Economia,
já considerando, neste último, a consolidação de diversos ministérios que deixaram de
existir e se tornaram secretarias do Ministério da Economia, como foi o caso de pastas
como trabalho e planejamento, por exemplo. No gráfico abaixo, é possível notar que os
contratos com o INSS e com a SRFB tiveram variação inferior ao IPCA, sendo
respectivamente, tais variações de 2,4%; -6,8%, enquanto o IPCA variou 10,06%.

Tabela 4.1.1 - Distribuição e participação das Receitas 2020 x 2021

O faturamento ao INSS se deu em sua maioria em 2 contratos: o previdenciário
e o administrativo, 020/20 e 019/20 respectivamente. O motivo de sua variação ter-
se dado abaixo dos índices inflacionários decorre da revisão da forma de custeio, a
qual foi devidamente esclarecida por meio de Nota Técnica que previu a revisão do
modelo de apropriação de custos do ecossistema da plataforma previdenciária
utilizada de forma comum e indissociável entre os clientes INSS e Instituições
Financeiras.

Aumento do faturamento com as instituições financeiras em 15,1% decorrentes
da ampliação não somente da quantidade de instituições financeiras signatárias dos
serviços da DATAPREV especialmente designados a esse segmento, como também
da própria carteira de serviços a eles faturados. De 2020 para 2021 houve aumento
de 60 para 71 instituições. Além disso, o aumento do valor individual da parcela do
consignado passou de R$1,49 (set/19) para R$1,80 (set/21). Entre os 10 maiores
clientes da DATAPREV, 5 são instituições financeiras, desatando-se entre essas 5 o
Itaú, o Bradesco e o Banco Panamericano.

Com a pandemia e a decisão de pagamento do benefício emergencial às
camadas menos favorecidas, a DATAPREV se mobilizou rapidamente para viabilizar
as ações, o que gerou receitas em 2020 e 2021. Em 2021, com faturamento que
atingiu a marca dos R$56 milhões, representando aumento de 30,9% em relação ao
ano anterior. A autuação neste segmento consolidou clientes como: Ministério da
Economia, que têm os produtos da “plataforma BEM” como destaques, além do
Ministério da Cidadania, com serviços do reconhecimento de direito e o Ministério do
Turismo (Secretaria Especial de Cultura) que cuida da parte destinada ao setor
cultural.

Dos 112 clientes que compunham a carteira de clientes da DATAPREV, os 10 maiores
perfazem 80,4% do faturamento geral. Essa participação aumentou de 2020 para 2021 em
1,6 pontos percentuais.
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OPORTUNIDADESDemais Receitas e Negociação de Dívidas de Clientes
As receitas financeiras, que contribuíram com uma variação de R$21,3 milhões, tiveram os “encargos sobre faturas recebidas com atraso” a conta de maior variação no grupo,

R$18 milhões.
O estabelecimento de resultado específico para negociação de dívidas de longo prazo tem logrado êxito à medida que mobiliza os três níveis de atuação institucional. Resultante

dos esforços de negociação, houve o recebimento/baixa de R$23,3 milhões, dos quais a maior expressão se deu junto ao então MTE, que chegou a R$17,2 milhões. Apesar das
reduções geradas pelos esforços acima citados, os encargos, de dez/20 até dez/21 sofreram atualização de 11,3%, basicamente em função do aumento dos índices oficiais de correção.
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OPORTUNIDADESSituação Financeira
O principal fator que permitiu a geração de caixa de 15,31% foi o aumento nas receitas. Mesmo com o impacto do pagamento de JSCP aos acionistas (R$191,2 milhões) o

desempenho de 2021 se aproxima do melhor desempenho do Fluxo de Caixa Operacional na série, que foi em 2020.

Tabela 4.1.3- Fluxo de Caixa Operacional em Relação à Receita Operacional Líquida

Tabela 4.1.4 - Evolução do FCO, ROL e GC

No biênio 2021/2020, a DATAPREV elevou o percentual de distribuição de lucros aos acionistas, passando de 25% para 75%. Esta elevação representou R$ 372,7 milhões de
dividendos e juros sobre o capital próprio distribuídos aos acionistas, contra R$ 70,9 milhões pagos no biênio 2019/2018. Tal fato teve influência tanto no percentual de crescimento de
geração de caixa como, conforme será abordado mais adiante, no superávit primário.
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OPORTUNIDADESDesempenho Orçamentário
Quanto ao resultado primário, houve superávit de R$197,9 milhões em 2021.

Embora um pouco menor que no ano anterior, ele ainda indica boa contribuição das
contas da DATAPREV com as metas fiscais estabelecidas pelo governo. Mais importante,
é a participação cada vez maior de receitas do setor privado na composição do
faturamento da DATAPREV, devendo-se esclarecer que o ingresso financeiro desses
contratos tem se dado recorrentemente em prazos inferiores à realização das receitas de
faturamento junto à Administração Direta. Contingenciamentos orçamentários são
comuns aos órgãos da Administração que contratam serviços da DATAPREV.

Os principais fatores que auxiliaram na manutenção do superávit primário foram:
✓ a queda dos custos de produção e despesas operacionais obtidas pelos programas de

racionalização (contribuição para aumento);
✓ a elevação do faturamento (contribuição para aumento);
✓ a manutenção da liquidez financeira (contribuição para aumento);
✓ os baixos desembolsos para investimentos (contribuição para aumento) e
✓ a elevação do pagamento dos dividendos aos acionistas (contribuição para redução).

DRE e NEFIL (PDG) - R$ mil  2020 R  2021 R  Rep 21 
∆% Rep21 x 

2021 Real

VENDA DE SERVIÇOS 1.658.186    1.867.165       1.769.992    -5,20%

TRIBUTOS S/ VENDA 305.145-       342.675-           325.187-       -5,10%

RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA 1.353.041 1.524.490    1.444.805 -5,2%

CUSTOS DE PRODUÇÃO 722.720-       704.081-           712.186-       1,15%

LUCRO BRUTO 630.321    820.410       732.619    -10,7%

DESPESAS OPERACIONAIS 218.356-       198.724-           222.916-       12,17%

OUTRAS RECEITAS OPERAC. 61.079          36.183             43.056          18,99%

OUTRAS DESPESAS OPERAC. 69.157-          140.780-           91.674-          -34,88%

EBITDA 403.888    517.090       461.085    -10,8%

DEPREC. E AMORT. 97.541-          88.356-             99.636-          12,77%

EBIT 306.347    428.734       361.449    -15,7%

RECEITAS FINANCEIRAS 125.157       145.288           108.983       -24,99%

DESPESAS FINANCEIRAS 69.274-          73.421-             63.185-          -13,94%

LUCRO OPERACIONAL 362.230    500.601       407.247    -18,6%

RESULTADOS NÃO-OPERAC. 101-                1.181-                1.500-            26,96%

LUCRO ANTES DO IRPJ E CSLL 362.129    499.419       405.747    -18,8%

TRIBUTOS S/ O RESULTADO 97.028-          143.926-           121.627-       -15,49%

LUCRO LÍQUIDO 265.101    355.493       284.120    -20,1%

JSCP E DIVIDENDOS 188.884-       253.558-           56.365-          -77,8%

INVESTIMENTOS 59.780-          24.879-             65.623-          163,8%

AMORTIZAÇÃO DE PRINCIPAL 6.653-            554-                   554-                0,0%

(=) DESPESAS DE CAPITAL 255.318-       278.992-           122.542-       -56,1%

(+) DEPREC., AMORT. E EXAUSTAO 97.541          88.356             99.636          12,8%

RESULTADO ORÇAMENTÁRIO 107.323    164.857       261.214    58,4%

(-) REVERSÃO DE PROVISÕES 38.614-          14.243-             7.252-            -49,1%

(+) PROVISÕES 46.784          107.890           70.954          -34,2%

RECURSOS TOTAIS (11+12+21+22) 115.493    258.503       324.916    25,7%

∆ NCG - Receita 145.337-       65.164-             168.362-       158,4%

∆ NCG - Despesa 331.922       221.688           55.229          -75,1%

(-) JSCP/Dividendos 35.714-          191.223-           191.221-       0,0%

VARIAÇÃO DE CAIXA 266.363    223.804       20.562      -90,8%

(+/-) Ingres. + Desem. Financeiros 25.256-          25.904-             9.976-            -61,5%

RESULTADO PRIMÁRIO 241.107    197.900       10.587      -94,7%

(+) Receitas Financeiras 32.287          26.463             10.534          -60,2%

(-) Despesas Financeiras 378-                4-                        4-                    0,0%

RESULTADO NOMINAL 273.017    224.358       21.117      -90,6%
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As aquisições enquadradas como "Imóveis, Benfeitorias e Reformas"
tiveram uma queda na realização em 39,43%. A principal contratação nesta linha
foi ainda a revitalização de Fachada do prédio da Rua Professor Álvaro Rodrigues
no Rio de Janeiro. Obra iniciada antes da pandemia e em estágio bastante
avançado, portanto, devia ser devidamente finalizada mesmo com o evento
inesperado da pandemia quando a maioria dos empregados passou a atuar em
regime de teletrabalho provisório.

Apesar de não ter tanta representatividade no total (2,6%), houve grande
evolução nas aquisições de "Móveis, Máquinas e Equipamentos".

As 3 maiores aquisições de hardware se deram com o Storage Objeto, no
valor de R$8,5 milhões; Servidores X86 no valor de R$7,3 milhões e Rede Lan no
valor de R$1,4 milhões. Nesta mesma ação, em relação à software, os destaques
se deram na contratação de suporte técnico para contratação de serviços e
atualização de licenças da CA, no valor total de R$1,4 milhões.

Fatos Relevantes quanto aos Investimentos
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4.1 Resultados alcançados
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A DATAPREV realiza a gestão por indicadores para promover
o monitoramento contínuo das suas metas e de seus resultados, nos
níveis estratégico, tático e operacional, baseada na metodologia instituída
pela FNQ – Fundação Nacional da Qualidade: Gestão do Sistema de
Indicadores.

O acompanhamento de indicadores corporativos fortalece o
processo decisório, na medida em que os indicadores apresentam a
evolução e os possíveis desvios para a realização dos resultados,
possibilitando que ações corretivas sejam implementadas, visando
sempre o atingimento da estratégia.

A medição sistemática e periódica dos resultados, por meio
de indicadores, permite que a organização faça intervenções precisas e
fundamentadas que agregam valor à atividade da empresa.

Para que se tenha uma análise precisa da evolução
empresarial e atingimento de seus resultados, é necessário que a gestão
seja municiada com informações de um conjunto de indicadores que
permitam, por meio de modelos de causa e efeito, e sob vários ângulos,
compreender o comportamento e o desempenho da organização.

Nas páginas seguintes, é apresentada a performance dos
indicadores estratégicos da DATAPREV em 2021. Os indicadores
estratégicos têm a função de monitorar a efetiva consecução dos
objetivos estratégicos da empresa.

10 Alcançados

Não Alcançados

Alcançados Parcialmente4

3

INDICADORES 
ESTRATÉGICOS

17



OE 1 -Digitalizar os serviços públicos para um Estado mais eficiente
Indicador Meta Medição Status Justificativa

TDG -
Transformação 
Digital do Governo

=100% 
(Dez/21) 100% Meta Alcançada
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OE 2 – Implementar produtos digitais para a sociedade
Indicador Meta Medição Status Justificativa

CSAPP -
Classificação da 
Satisfação dos 
Usuários nos 
Aplicativos das 
lojas mobile

≥ 4
(Dez/21) 4,14 Meta Alcançada

NPS - Net 
Promoter Score

≥ 23
(Dez/21) 18,70

Meta Alcançada Parcialmente

O NPS avalia a qualidade dos serviços prestados pela DATAPREV para seus clientes e é calculado por meio
da subtração do percentual de detratores, do percentual de promotores. Segundo a metodologia, são
considerados detratores os clientes que atribuíram notas entre 0 e 6. São considerados clientes
passivos/neutros os clientes que atribuíram notas 7 ou 8; São considerados promotores aqueles clientes
que atribuíram notas 9 ou 10. Os resultados podem ir de -100 (todos os clientes são detratores) até +100
pontos (todos os clientes são promotores). A pontuação para 2021 foi de 18,7 pontos. Embora não tenha
sido obtida a pontuação estipulada na meta (NPS 2021 >= 23), houve um incremento de 26,1 pontos
em relação a 2020, cujo valor obtido foi de -7,4.
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OE3 -Aprimorar a eficiência organizacional
Indicador Meta Medição Status Justificativa

TPPA - Taxa de 
Progresso do Plano 
de Ação

≥ 85%
(Dez/21) 90,10% Meta Alcançada
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Indicador Meta Medição Status Justificativa

IGG - Índice 
Integrado de 
Governança e 
Gestão públicas

≥ 85%
(Dez/21) 68,70%

Meta Não Alcançada

Em 2021, foi realizada autoavaliação do indicador iGG no primeiro e segundo trimestres. Nestas ocasiões, as
notas refletiam um atingimento de aproximadamente 73. No entanto, duas questões que a DATAPREV
entendia como não aplicável, o TCU não aceitou a justificativa, quais sejam: definição de metas para
simplificação do atendimento prestado aos usuários de serviços públicos e publicação de dados em formato
aberto. Sendo assim, ambos os itens devem ser disponibilizados para as próximas avaliações.
Considerando os demais aspectos da avaliação, não houve o avanço esperado no tema de Gestão de Pessoas
que continua com nota aproximada de 50. Dentre os pontos que tiveram pouca pontuação, os que mais
impactaram na nota foram relacionados à disponibilização de sucessores qualificados e desenvolvimento de
competências de colaboradores e gestores. No entanto, em 2021 houve avanços com o desenvolvimento de
política de indicação e sucessão e mapeamento das ações educacionais ligadas ao atingimento dos resultados
do plano de ação, ambos realizados após a data de corte da avaliação, o que certamente refletirá avanços na
nota de 2022. Ainda será necessário para o próximo ciclo avançar em planos de sucessão para ocupação de
funções críticas e na identificação de lacunas de competências dos colaboradores e gestores. Outro ponto
importante é o aprimoramento de avaliação, em termos qualitativos e quantitativos, sobre a demanda por
colaboradores e gestores por área e/ou processos e garantir o provimento de vagas necessárias para o
atingimento das metas organizacionais. Esse último ponto impactou não só o iGG mas outros indicadores
respondidos pela empresa como o ITScore.
Outro tema que representou grande impacto na nota é o relacionado à Continuidade de Negócio. Para
viabilizar melhoria desse tópico, o tema começou a ser trabalhado pela área de governança corporativa e
espera-se avanço para o ciclo de 2022.
Aspectos relacionados à sustentabilidade também deverão começar a ser endereçados com a formatação de
Programa de ASG previsto para 2022.

OE3 -Aprimorar a eficiência organizacional
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Indicadores Meta Medição Status Justificativa

TPPJUD - Taxa de 
Provisionamento 
do Passivo Judicial

≤ -20%
(Dez/21) -22,6% Meta Alcançada

TEA_TI - Taxa de 
Execução de 
Aquisições de TI

≥ 70%
(Dez/21) 14,40%

Meta Não Alcançada

Apesar do tempo médio de execução da esteira de aquisições ter sido reduzido de forma considerável de 472
para 250 dias, assim como, o aprimoramento dos controles implementados para gestão das aquisições, como
por exemplo, um monitoramento mais efetivo, com acompanhamento semanal e o aperfeiçoamento no
Portfólio de Programas e Projetos (Plano de ação), trazendo o conceito de portfólio separado de investimento,
não foi possível ter o reflexo dessas mudanças em 2021, justificando o percentual abaixo do esperado. Cabe
destacar que espera-se que todos os esforços implementados sejam percebidos nos exercícios futuros.

OE3 -Aprimorar a eficiência organizacional
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Indicador Meta Medição Status Justificativa

TO_SMC - Taxa de 
Obsolescência de 
Serviços de Missão 
Crítica

≤ 30%
(Dez/21) 71,13%

Meta Não Alcançada

Em 2021, ocorreram ações que influenciaram o indicador, resultando de um modo geral a redução de 3,3%,
quando comparado à 2020: São elas (1) a atualizações na base de configuração (CMDB), que ajustaram o
relacionamento entre os serviços e sua infraestrutura, acarretando redução e/ou aumento da taxa de
obsolescência, dependendo da situação da conformidade tecnológica dos produtos instalados nos
servidores; (2) reduções relacionadas as ações de tratamento das não conformidades de cada serviço; (3)
reduções relacionadas as ações de atualização tecnológica da infraestrutura da empresa como um todo.

T_INOV_TI - Taxa 
de Inovação 
Tecnológica de TI

≥ 20%
(Dez/21) 33,30% Meta Alcançada!

OE3 -Aprimorar a eficiência organizacional
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Indicador Meta Medição Status Justificativa

IMA_DESI - Índice 
de maturidade em 
Defesa Cibernética 
e Segurança da 
Informação

≥ 4
(Dez/21) 3

Meta Alcançada Parcialmente

Para o Exercício de 2021 foi definida como meta para o presente Indicador o atingimento do Nível 4 de
maturidade, correspondendo, portanto, a um percentual de implementação de seus controles de pelo menos
80%, o que não foi possível em virtude da necessidade de implementação prévia dos controles estruturantes,
que ocorreu ao longo de todo o Exercício de 2021 e culminou no atingimento do Nível 3 de maturidade do
presente indicador, já que implementamos 66% dos seus controles.

Ademais, vale ainda destacar que, apesar de não ter atingido o Nível 4 de maturidade, ora estipulado como
meta para o Exercício de 2021, o resultado do IMA_DESI encontra-se consistente com o indicador de
maturidade do IT Score (Nível 3), que também foi medido naquele ano, refletindo a aderência da DATAPREV
S.A. às práticas de mercado.

OE 4 -Garantir a segurança das informações 
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Indicador Meta Medição Status Justificativa

TEPUFI - Taxa de 
Engajamento do 
Público no 
Facebook e 
Instagram

≥ 2,45%
(Dez/21) 1,50%

Meta Alcançada Parcialmente

A taxa de engajamento do público mensura a relação entre o alcance das postagens e a reação dos usuários a
seu respeito.
Em 2020, a taxa de engajamento acumulada de janeiro a dezembro foi de 1,96%, em função da atuação da
DATAPREV no auxílio emergencial. Para 2021, primeiro ano de medição efetiva dessa taxa, foi estimado um
aumento de 25% em relação ano anterior, o que resultou numa meta pretendida de 2,45%; meta desafiadora,
uma vez que o serviço prestado por esta empresa não é um bem de consumo ao público.
Em 2021 o engajamento diminuiu, alcançando a taxa de 1,5% devido, principalmente, à interrupção do Auxílio
Emergencial e à descontinuidade do programa de manutenção da renda. Todavia, apesar da meta não ter sido
atingida, a taxa de engajamento é considerada satisfatória, pois reflete positivamente a estratégia de atuação
da DATAPREV nas redes sociais – aumento do número de seguidores e alcance das publicações -,
acompanhadas pelo Facebook e Instagram. Além disso, é importante destacar que a indústria de tecnologia
tem um percentual médio de engajamento de 1,3%.

OE 5 -Fortalecer a imagem institucional
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Indicador Meta Medição Status Justificativa

TROGU - Taxa de 
Concentração das 
Receitas oriundas 
do Orçamento-
Geral da União

≤ 56,30%
(Dez/21) 55,24% Meta Alcançada

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

≤ 0,12%
(Dez/21) 0,12% Meta Alcançada

OE 6 -Assegurar a sustentabilidade do negócio
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Indicador Meta Medição Status Justificativa

RPL - Retorno 
sobre o Patrimônio 
Líquido

≥ 14,72% a.a
(Dez/21) 24,91% Meta Alcançada

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

≥ R$ 
350.000.000,00

(Dez/21)
R$ 517.066.043,00 Meta Alcançada
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Documento de Avaliação do Atendimento das Metas e Resultados na Execução do Plano de Negócios e da Estratégia de Longo Prazo – DAMRE 2021



Indicador Meta Medição Status Justificativa

TAVA_ALOC - Taxa 
de valor alocado da 
força de trabalho 
nas áreas 
finalísticas

≥ 70%
(Dez/21) 73,70% Meta Alcançada

ICLO - Índice de 
Clima 
Organizacional

≥ 75%
(Dez/21) 74,45%

Meta Alcançada Parcialmente

O índice alcançado ficou muito próximo do estabelecido. Embora a meta estabelecida não tenha sido
totalmente alcançada, é importante ressaltar que o índice de 2021 é superior ao alcançado em 2020 (69,54),
apontando que o Clima Organizacional em 2021 elevou seu nível de favorabilidade, de acordo com a escala
utilizada para medição de Clima Organizacional.
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OE 7 -Impulsionar o negócio por meio de pessoas e suas competências
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A DATAPREV vem aprimorando seu modelo de Gestão
Estratégica, com análise de riscos, oportunidades e indicadores
de performance, de forma contínua e integrada para auxiliar os
gestores na condução da Empresa, tendo como pilares: o
planejamento orientado a resultados e entregas; o processo
decisório guiado por indicadores e análise de riscos; e o
monitoramento como elemento preventivo, detectivo e corretivo
viabilizando o cumprimento de sua missão institucional e o
alcance de sua visão, assim como, proporcionar à sociedade uma
melhor experiência no acesso aos serviços públicos.

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

Para contemplar todo esse modelo, a Gestão Estratégica é
um processo fundamental na busca de se garantir a execução da
estratégia, bem como o alinhamento desta com a operação, pois
serve para definir regras, criar estruturas e dirigir a organização,
interagindo diretamente com outras disciplinas, como o
planejamento, gestão de indicadores, portfólio de programas e
projetos, riscos, processos e aquisições.

5. GESTÃO ESTRATÉGICA
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5.1 Plano de ação
Os Programas Corporativos possuem características plurianuais, sendo o Plano

de Ação o escopo anual para execução do exercício.
O Plano de Ação de 2021 foi elaborado de forma a promover maior engajamento

e integração, com foco em entregar serviços públicos digitais para aprimorar a relação
Estado-Sociedade visando melhorar a experiência do cidadão no acesso aos serviços
públicos, sendo apresentado neste relatório os percentuais e objetivos dos programas
finalísticos.

Os esforços extras que foram empregados para o atendimento as demandas
emergenciais, não impactaram o processo produtivo da Empresa, proporcionando um nível
de execução de 90,1% de execução. Esse é o terceiro ano consecutivo que a Empresa tem
seu planejamento executado acima dos 85% de execução em curva ascendente, em 2019:
86%, em 2020: 89,5% e em 2021: 90,1%, o que reforça mais ainda o empenho da Empresa
em entregas que possam mudar a vida do cidadão.

Esses números representam ações concretas para a sociedade, traduzidas em
benefícios que a execução dos programas trazem, hora de forma direta, como a
digitalização dos serviços públicos, hora de forma indireta, com a atualização tecnológica
da Empresa, que retorna como valor social mediato para a oferta de novos serviços digitais
seguros e eficientes.

Assim, a Empresa reforça seu compromisso com a sociedade com o contínuo
aprimoramento do modelo de gestão estratégica, gestão esta pautada pelos pilares do
planejamento orientado a entregas e resultados, pela execução guiada por indicadores e
pelo monitoramento como elemento preventivo, detectivo e corretivo da persecução dos
objetivos estratégicos da DATAPREV e serviços de qualidade para toda sociedade.
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Os resultados são os elementos primários, podendo ser considerados como projetos ou grandes entregas, que se desdobram em ações e entregas menores, bem
como podem pertencer a diretorias distintas, uma vez que os programas endereçam temas transversais à organização.

5.2 Visão geral por programas
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01.1 Transformação digital do INSS 

OBJETIVOS & BENEFÍCIOS

Automação da concessão de benefícios com resposta imediata ao 
cidadão e redução do represamento de processos;

Integração das informações com entes parceiros para melhorar os 
serviços ao cidadão.

Maior facilidade para o cidadão no acesso aos serviços do INSS;

Promover a Transformação Digital do INSS, 
implementando recursos tecnológicos e 

modernizando os processos de trabalho, tornando-
os mais ágeis e eficientes, com foco na excelência do 

atendimento ao cidadão, incluindo a concessão 
automática de benefícios, novos e melhores serviços 

digitais e combate a irregularidades..

◼ Disponibilizar novas soluções de atendimento (86,0%)
◼ Automatizar os serviços de benefícios (92,7%)
◼ Consolidar a plataforma unificada de sistema de compensação RGPS-RPPS e RPPS-RGPS (100%)
◼ Integrar soluções do INSS com soluções do poder judiciário (100%)
◼ Implantar estratégia permanente de detecção e prevenção de irregularidades (100%)
◼ Implantar soluções de cadastro (97,1%)3

3

100%

>=75 e <100%

>=50% e <75%

>=25% e < 50%

< 25%

92%
EXECUÇÃO

Prevenção e redução de concessão e pagamento de benefícios com 
indício de irregularidade;

Fortalecimento da imagem da DATAPREV como empresa 
estratégica de serviços públicos digitais de governo;

Melhoria da satisfação do INSS com a prestação de serviços de 
tecnologia;

Metas e Resultados por Programa
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01.2 Portfólio de Produtos 

OBJETIVOS & BENEFÍCIOS

Ampliação do portfólio de produtos e serviços para oferta junto aos 
segmentos de mercados em consonância com o Plano de Negócios;

Melhorar a qualidade do portfólio de produtos e serviços visando 
garantir uma visão consolidada para todas as áreas da empresa.

Conceber produtos em consonância com Estratégia de Governo Digital 
- EGD 2020-2022;Conceber e viabilizar soluções que alavanquem 

negócios e resultados nos segmentos de mercados 
preferenciais (Governo/Economia, Social, Financeiro 

e Judiciário)..

                    
                     

90%
EXECUÇÃO

2

3

100%

>=75 e <100%

>=50% e <75%

>=25% e < 50%

< 25%

◼ Implantar soluções para os segmentos de mercados preferenciais (75,1%)
◼ Disponibilizar novas soluções de infraestrutura nos catálogos da GovCloud (90,3%)
◼ Modernizar o portal de comercialização de produtos (100,0%)
◼ Estruturar a gestão do Portfólio de produtos e serviços (códigos, nomes e tabelas de clientes, 

produtos e serviços para toda a empresa (99,6%)
◼ Implantar um MVP do Portal da GovCloud em Produção (100,0%)

Disponibilização de serviços/produtos de integração de dados entre os 
diversos órgãos e entidades do Poder público;

Contribuição na geração de receitas da DATAPREV com 
comercialização de novos produtos;

Metas e Resultados por Programa
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01.3 Plataforma Social - CNIS 

OBJETIVOS & BENEFÍCIOS Ampliação das informações que subsidiam as políticas públicas;

Aprimoramento dos processos de incorporação e enriquecimento 
de dados na Plataforma;

Estruturação da Plataforma para compor novos negócios.
Consolidar a posição do CNIS como um dos principais 

instrumentos para implementação de políticas públicas do Estado 
Brasileiro.

Aumento da rastreabilidade temporal e de composição da 
informação na Plataforma;

Aprimorar e enriquecer os dados do Cadastro Nacional de 
Informações Sociais – CNIS, através do estabelecimento de 
processos, melhoria das funções de atualização, buscando 

padronização, controle e gestão das rotinas, contando com as 
informações negociadas e disponibilizadas pelos órgãos gestores 

das bases de dados, conforme decreto 10.047/19;

                    
                     

86%
EXECUÇÃO 4

1

1
100%

>=75 e <100%

>=50% e <75%

>=25% e < 50%

< 25%

◼ Planejar a recepção de bases de dados de outros órgãos para incorporação e enriquecimento no 
CNIS (100%)

◼ Implantar a incorporação das bases de dados priorizadas no CNIS (79,2%)
◼ Implantar o enriquecimento do CNIS a partir das informações das bases de dados incorporadas e 

priorizadas (100%)
◼ Evoluir a solução de Gestão das informações incorporadas e de enriquecimento do CNIS (100%)
◼ Modernizar tecnologicamente o CNIS (71,2%)
◼ Definir modernização tecnológica para o e-Social (100%)

Metas e Resultados por Programa
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01.4 Modernização da Plataforma 
Previdenciária

OBJETIVOS & BENEFÍCIOS

Produtos reformulados melhorando a usabilidade e a 
experiência do usuário;

Redução do consumo de recursos do Mainframe – CV3;

Ampliar a disponibilização dos dados.

Acréscimo de funcionalidades disponibilizadas para os 
clientes;

Modernizar a Plataforma Previdenciária (principais sistemas: 
SUB, PRISMA e SABI) por meio da revisão dos processos 

atuais e reescrita das soluções, baseado em adoção de 
tecnologia padrão e de pleno conhecimento pelas equipes 

técnicas, culminando na desativação do mainframe Unisys.

                    
                     

                        
                     
                        
                     

                 
                     

84%
EXECUÇÃO

3

2
1

1

100%

>=75 e <100%

>=50% e <75%

>=25% e < 50%

< 25%

◼ Planejar junto ao Cliente os processos de benefícios a serem modernizados (100%)
◼ Executar junto ao Cliente a estratégia de utilização dos Produtos de benefícios modernizados 

(100%)
◼ Implantar Produtos modernizados que apoiam o processo de Concessão e Revisão dos Benefícios 

Previdenciários e Assistenciais (0%)
◼ Implantar Produtos modernizados que apoiam o processo de Pagamento dos Benefícios 

Previdenciários e Assistenciais (86,0%)
◼ Implantar Produtos modernizados de Extrações de BI e outros controles (100%)
◼ Implantar integração de dados entre plataformas (alta e baixa) (72,3%)
◼ Implantar Janela SISBEN Modernizada e Serviços Online na Plataforma Baixa (95,0%)

Produtos atualizados tecnologicamente;

Metas e Resultados por Programa
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01.5 Transformação Digital e 
Modernização dos Clientes Estratégicos

OBJETIVOS & BENEFÍCIOS

Fortalecer a parceria estratégica entre a DATAPREV e seus 
Clientes;

Melhorar a percepção de valor da DATAPREV como parceiro 
estratégico frente à resolução de desafios dos seus principais 
Clientes;

Realizar entregas para apoiar a consolidação da agenda de 
Transformação Digital dos Clientes (EGD 2020-2022). 

Conceber e viabilizar produtos/serviços estratégicos 
em relação às necessidades dos principais clientes em 

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

                    
                     

80%
EXECUÇÃO

2

5

1

1

100%

>=75 e <100%

>=50% e <75%

>=25% e < 50%

< 25%

◼ Implantar soluções estratégicas à SPREV (84,6%)
◼ Implantar soluções estratégicas à RFB (88,9%)
◼ Implantar soluções estratégicas à PGFN (91,6%)
◼ Implantar soluções estratégicas do Trabalho e Emprego (64,0%)
◼ Implantar soluções estratégicas à Cidadania (100%)
◼ Modernizar os serviços do E-Consignado (85,5%)
◼ Implantar Plataforma Unificada de Atendimento de Governo (13,4%)
◼ Implantar o Programa do Benefício Emergencial de Manutenção do Emprego e Renda 

2021 (novo BEm) (96,0%)
◼ Implantar o Auxílio Emergencial 2021 (100%)

Metas e Resultados por Programa
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02.1 INOVA - Fomento a Negócios 
Inovadores

OBJETIVOS & BENEFÍCIOS

Produzir novas soluções para resolução de problemas 
complexos, de forma ágil, com foco na geração de novos 

negócios, a partir do Processo de Inovação;

                    
                     

Promoção da cultura de inovação na DATAPREV e em seus 
clientes estratégicos;

Estabelecer parcerias para a construção de produtos inovadores com 
divisão de riscos no processo.

Ampliação do portfólio de produtos, através da produção de soluções 
pelo Processo de Inovação;

89%
EXECUÇÃO 3

1

100%

>=75 e <100%

>=50% e <75%

>=25% e < 50%

< 25%

◼ Produzir novas soluções oriundas do processo de inovação (74,6%)
◼ Realizar ações de fomento à inovação para o público interno (100%)
◼ Realizar ações de fomento à inovação para clientes estratégicos (100%)
◼ Realizar maratona interna de elaboração de soluções  (100%)

Realizar ações para fomentar a cultura da inovação 
internamente e com clientes estratégicos, com o objetivo 

de pensar em novas soluções para atendimento aos 
clientes.

Fomento à inovação com o objetivo de geração de novas ideias de 
soluções para os clientes;

Metas e Resultados por Programa
Documento de Avaliação do Atendimento das Metas e Resultados na Execução do Plano de Negócios e da Estratégia de Longo Prazo – DAMRE 2021

60



◼ Implantar produtos com microsserviços (100%)
◼ Disponibilizar APIs para integração com Clientes (98,8%)
◼ Implementar observabilidade das integrações (100%)
◼ Evoluir maturidade e descentralizar a governança de serviços (97,6%)
◼ Integrar produtos (Mobile, SPA) priorizados ao Gateway API (100%)

02.2 Plataforma de API 

OBJETIVOS & BENEFÍCIOS

                    
                     

98%
EXECUÇÃO

Melhoria na governança dos serviços;

Aumento da escalabilidade com a adoção de microsserviços;

Redução do tempo de desenvolvimento e no risco nas implantações 
com a adoção de microsserviços;Potencializar as ações de governo por meio da integração, 

compartilhamento e interoperabilidade de dados promovendo o 
aumento da receita através da comercialização das APIs;

3

2

100%

>=75 e <100%

>=50% e <75%

>=25% e < 50%

< 25%

Integração dos órgãos do Governo por meio de APIs;

Redução no tempo para identificação e análise de falhas nas 
integrações.

Proporcionar soluções que favoreçam o uso da arquitetura em 
microsserviços;

Disponibilizar serviços de forma padronizada e gerenciada 
primando pela capacidade de interoperabilidade e reuso..

Metas e Resultados por Programa
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02.3 Inteligência Artificial 

OBJETIVOS & BENEFÍCIOS

Plataforma de Inteligência Artificial com capacidade ampliada para processamento de 
imagens e identificação e classificação de documentos pessoais do cidadão 
proporcionando automação de processos operacionais;

Evoluir capacidades técnicas da plataforma de 
inteligência artificial, aumentando a eficiência na 

análise de dados estruturados e processamento de 
imagens para evolução e aprimoramento dos 

processos dos clientes da DATAPREV;

Redução do tempo de diagnóstico de exigências nos pedidos de benefícios pelo cidadão 
devido ao uso de soluções inteligentes na análise automática de documentos e 
integração de bases de dados estratégicas;

Ampliar a oferta de soluções de Diagnóstico e 
Tratamento Inteligente para otimização operacional 

das solicitações de benefícios e processos do 
judiciário.

                    
                     

93%
EXECUÇÃO

3

3

100%

>=75 e <100%

>=50% e <75%

>=25% e < 50%

< 25%

◼ Implantar componentes IA para sistemas do INSS (Rec. Facial e OCR de Documentos Civis) (100%)
◼ Implantar soluções IA utilizando tecnologia de processamento de linguagem natural (PLN) (100%)
◼ Evoluir ciclo produtivo da DATAPREV para prover soluções com uso de Inteligência Artificial (91,6%)
◼ Evoluir Plataforma de Inteligência Artificial (82,2%)
◼ Implantar MLOps para gestão e monitoramento de soluções IA (98,3%)
◼ Disponibilizar Soluções de IA na GovCloud (100%)

Soluções inteligentes para agilizar o atendimento ao cidadão baseados no perfil do 
usuário;

Aumento na resolutividade no despacho dos pedidos de benefícios previdenciários com 
uso de soluções inteligentes na detecção de documentos obrigatórios na triagem dos 
requerimentos, simplificando o relacionamento do cidadão e o governo.

Serviço inteligente em nuvem para soluções com tecnologias 
de Machine Learning e Deep Learning;

Metas e Resultados por Programa
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02.4  Plataforma BigData

OBJETIVOS & BENEFÍCIOS

Evoluir a Plataforma de Big Data por meio do 
aprimoramento dos processos de governança e do 

enriquecimento de dados, assegurando aos 
cliente soluções eficientes de Informações Gerenciais e 

Consumo de Dados;.

Modernizar a tecnologia empregada nos sistemas 
de informação.

                    
                     

81%
EXECUÇÃO

3

3
2 100%

>=75 e <100%

>=50% e <75%

>=25% e < 50%

< 25%

◼ Aprimorar Sustentação do Data Lake de Bases de Informações Gerenciais (100%)
◼ Aprimorar a Governança de Dados do Data Lake de Bases de Informações Gerenciais (100%)
◼ Realizar a Ingestão de Dados no Data Lake de Bases de Informações Gerenciais (97,7%)
◼ Realizar novo ciclo de evolução do MDM Cidadão (38,2%)
◼ Ampliar o serviço de Ciência de Dados focado em analise de informações (84,9%)
◼ Modernizar para plataforma WebFOCUS os produtos em tecnologia DARDO priorizados pelo cliente 

(81,6%)
◼ Contratar ferramenta para evoluir soluções de Informações Gerenciais para clientes (49,0%)
◼ Implantar soluções de Consumo de Dados para clientes (100%)

Melhoria na qualidade dos produtos e serviços prestados com aumento da 
integração, segurança e gestão dos dados;

Unificação dos critérios de identificação do cidadão e composição de grupos 
familiares, proporcionando melhoria na gestão dos programas sociais e do 
CNIS;

Incorporação de novas funcionalidades analíticas aos sistemas para apoiar os 
clientes na tomada de decisões;

Ampliação da capacidade de atendimento às demandas de solução de 
Informações e consumo de dados.

Metas e Resultados por Programa
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02.5  Experiência do Cliente

OBJETIVOS & BENEFÍCIOS

Aprimorar os processos do ciclo da demanda do cliente, de 
forma contínua, com o propósito de detectar, prevenir e 

corrigir desvios que sejam prejudiciais, gerando uma visão 
de eficiência;

                    
                     Rastreabilidade do ciclo de vida das demandas de cliente;

88%
EXECUÇÃO

2

3

100%

>=75 e <100%

>=50% e <75%

>=25% e < 50%

< 25%

◼ Aprimorar a performance de gestão de demandas de produto (77,7%)
◼ Evoluir Painel de demandas de produtos (90,6%)
◼ Implantar uma nova metodologia de gestão de atendimento ao usuário (100%) 
◼ Implantar estratégia para o atendimento ao usuário com visão Omnichannel (100%)
◼ Implantar estratégia de experiência do usuário para os produtos (92,3%)

Estruturar o atendimento para oferecer a melhor 
experiência no relacionamento com o usuário, buscando 

iniciativas de automação com a visão Omnichannel; 

Promover a melhoria na qualidade dos produtos com foco 
na experiência do cidadão e clientes 

Redução do tempo médio do atendimento ao usuário;

Aumento da satisfação do cidadão nos serviços digitais desenvolvidos 
pela DATAPREV;
Ampliação do acesso do cidadão aos serviços digitais do governo;

Ampliação da taxa de sucesso nos serviços digitais.

Aumento da conformidade dos serviços digitais aos padrões de 
usabilidade e acessibilidade;

Melhoria da performance do atendimento a demandas;

Metas e Resultados por Programa
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03.1 Eficiência Operacional 

OBJETIVOS & BENEFÍCIOS

Aumentar a eficiência operacional através de 
racionamento de recursos, entregas ágeis e 

automatização de processos.

                    
                     

Redução de gastos;

100%
EXECUÇÃO

5
100%

>=75 e <100%

>=50% e <75%

>=25% e < 50%

< 25%

◼ Aumentar o grau de Eficiência Energética (100%)
◼ Aumentar a eficiência imobiliária (100%)
◼ Modernizar a Gestão Patrimonial (100%)
◼ Aumentar a eficiência do Processo de Aquisição (100%)
◼ Definir e implementar indicadores para controle e gestão de recursos 

da DATAPREV (100%)

Otimização de tempo; 

Mitigação de risco operacional;

Automatização de processos de aquisição.

Racionalização dos recursos;

Metas e Resultados por Programa
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4

3

2 100%

>=75 e <100%

>=50% e <75%

>=25% e < 50%

< 25%

90%
EXECUÇÃO

◼ Implantar o modelo de disponibilidade com foco na experiência do usuário  (99,8%)
◼ Implantar nova Solução de ITSM  (64,1%)
◼ Certificar a DATAPREV como uma empresa ISO/IEC 20000 (63,8%)
◼ Implantar novo modelo de Gestão de Nível de Serviço (100%)
◼ Alinhar os processos de gestão de serviços à TI Bimodal (100%)
◼ Aprimorar Gestão de Capacidade Preditiva (81,8%)
◼ Revisar Processos conforme ciclo de melhoria contínua (100%)
◼ Aprimorar o processo de Gestão Técnica e de custo de ativos de infraestrutura (88,3%)
◼ Executar ciclo de automação de Processos de Gestão de Serviços de TI (100%)

03.2 Gestão de Serviços de TI 

OBJETIVOS & BENEFÍCIOS

Aprimorar a Gestão de Serviços de TI garantindo a 
aderência as melhores práticas vigentes e alinhar os 

processos atuais a novas metodologias permitindo 
entregas mais ágeis aos clientes; 

                    
                     

Melhoria na percepção da experiência do cliente; 

Otimização do uso dos recursos da infraestrutura de TIC.

Automatizar o atendimento corporativo com o objetivo 
de otimizar a solução de problemas no dia a dia dos 

usuários internos e externos; 
Aperfeiçoar a gestão técnica de fornecedores e custo 

de ativos de infraestrutura de TIC.

Melhoria nos cumprimentos de prazos de entrega acordados;

Melhoria nos critérios de Nível de Serviço para os clientes;

Melhoria na gestão de desempenho dos serviços ofertados ao 
cliente;

Melhoria na avaliação do impacto dos incidentes;

Melhoria na satisfação do usuário;

Melhor uso dos contratos de TIC firmados com o fornecedores;

Metas e Resultados por Programa
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03.3 Gestão Estratégica

OBJETIVOS & BENEFÍCIOS

Aprimorar o modelo da Gestão Estratégica, tendo 
como pilares o planejamento orientado a 

resultados e entregas, a execução guiada por 
indicadores e o monitoramento como elemento 

preventivo, detectivo e corretivo para o 
cumprimento de sua missão institucional e o 

alcance de sua visão.

                    
                     

Gestão Estratégica capaz de orientar a Gestão Orçamentária.

Gestão da performance (indicadores) como instrumento orientador 
para o atingimento da estratégia;

Gestão estratégica capaz de conectar diretrizes estratégicas à 
operação; 

Projetização como modelo de gestão estratégica capaz de reduzir 
tempo e custo; 

97% 
EXECUÇÃO

Gestão por processos como catalisador da melhoria da eficiência 
operacional;

4

2
100%

>=75 e <100%

>=50% e <75%

>=25% e < 50%

< 25%

◼ Aprimorar o processo de planejamento e gestão estratégicos (100%)
◼ Aprimorar o processo da performance organizacional (100%)
◼ Aprimorar os modelos de gestão de portfólio, programas e projetos (95,2%)
◼ Fortalecer a cultura de processos na Empresa (100%)
◼ Implementar a prática da gestão de processos com foco na arquitetura de processos 

(100%)
◼ Aprimorar a gestão do dia a dia dos processos mapeados da cadeia de valor (96,9%)

Metas e Resultados por Programa
Documento de Avaliação do Atendimento das Metas e Resultados na Execução do Plano de Negócios e da Estratégia de Longo Prazo – DAMRE 2021

67



03.4 Governança Corporativa e Integridade 

OBJETIVOS & BENEFÍCIOS

                    
                     

Aprimoramento das práticas de governança corporativa para maximização do 
alcance dos objetivos estratégicos;

Prevenção e combate à corrupção.

Aperfeiçoar e fortalecer a estrutura de governança, 
baseada na integridade, ética, gestão de riscos 

associada à conformidade normativa e legal, controles 
internos, transparência e correição, prevenindo, 

detectando e corrigindo desvios aos princípios da 
administração pública e promovendo o controle social 
e consolidando, assim, os valores organizacionais e a 
segurança jurídica como vetores de geração de valor 

para a empresa. 
Aprimoramento da cultura organizacional para a ética;

Promoção da transparência e da participação social;

Fortalecimento dos mecanismos de integridade como indutor das práticas de 
gestão e resultados da Empresa;

Efetividade da governança na organização Resultante da gestão de riscos e dos 
controles internos;

4

7 100%

>=75 e <100%

>=50% e <75%

>=25% e < 50%

< 25%

◼ Aprimorar Estrutura de Governança Corporativa (86,5%)
◼ Aprimorar o Processo de Conformidade (100%)
◼ Aprimorar a gestão da informação institucional (100%)
◼ Efetivar estratégias de integridade sistêmica (98,2%)
◼ Aprimorar o modelo de gerenciamento de riscos e controles internos (100%)
◼ Promover iniciativas de consultoria jurídica ativa (89,9%)
◼ Implementar as rotinas de suporte societário de uma Sociedade por Ações de capital fechado (85,8%)
◼ Fortalecer a participação do cidadão e potencializar os mecanismos de controle social (80,7%)
◼ Aprimorar a atividade correcional (99,0%)
◼ Promover a cultura da ética na DATAPREV (92,5%)
◼ Instituir a sistemática de contabilização dos benefícios das atividades de auditoria interna (100%)

93%
EXECUÇÃO

Aprimoramento do Accountability com foco na prestação de contas, na 
responsabilização, na fiscalização e no controle;
Controle e redução de riscos jurídicos e passivos judiciais, com foco em atuação 
jurídica estratégica e preventiva;

Proteção e criação de valor para a Empresa;

Metas e Resultados por Programa
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03.6 Gestão e Governança de 
Soluções Corporativas 

OBJETIVOS & BENEFÍCIOS

                    
                     

Aprimorar a governança de soluções 
corporativas promovendo a gestão da TI 

interna através das modernizações 
tecnológicas.

Visibilidade e melhoria dos processos internos.

Modernização das soluções corporativas em substituição a legados;

Soluções integradas e com informações centralizadas em apoio à 
gestão;

Automação das soluções corporativas para aumento da eficiência;

1

4 100%

>=75 e <100%

>=50% e <75%

>=25% e < 50%

< 25%

◼ Diagnosticar e definir a governança dos processos de soluções corporativas internas 
(100%)

◼ Modernizar as soluções tecnológicas de Governança Corporativa (86,7%)
◼ Modernizar as soluções tecnológicas de Gestão Estratégica (97,1%)
◼ Modernizar as soluções tecnológicas de Pessoas (77,9%)
◼ Modernizar as soluções tecnológicas do Financeiro (91,1%)

88%
EXECUÇÃO

Melhoria na gestão e controle de indicadores internos às áreas;

Metas e Resultados por Programa
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92%
EXECUÇÃO

03.7 Eficiência da Infraestrutura de TIC

OBJETIVOS & BENEFÍCIOS

                    
                     

3

2

1
100%

>=75 e <100%

>=50% e <75%

>=25% e < 50%

< 25%

◼ Expandir a estratégia de arquitetura de consulta de dados (FASTCNIS) (63,4%)
◼ Aprimorar o monitoramento de infraestrutura e serviços (85,5%)
◼ Evoluir o arcabouço arquitetural para o desenvolvimento de soluções (Cloud Native) (97,3%)
◼ Expandir estratégia de racionalização de licenciamento de software (100%)
◼ Aprimorar a eficiencia da infraestrutura da GOVCLOUD (100%)
◼ Remodelar a estratégia de SupplyChain para a infraestrutura de TIC (100%)

Aperfeiçoar princípios arquiteturais e portfólio de 
infraestrutura na busca de maior eficiência 

da infraestrutura de TIC.
Otimização do uso dos recursos da infraestrutura de TIC.

Melhor uso dos contratos de TIC firmados com o fornecedores;

Melhor uso da tecnologia no atendimento ao negócio;

Melhoria na disponibilidade dos serviços e atendimento as 
necessidades de negócio;

Metas e Resultados por Programa
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85%
EXECUÇÃO

03.8 Manutenção e Expansão da 
Infraestrutura de TIC

OBJETIVOS & BENEFÍCIOS

                    
                     

5
100%

>=75 e <100%

>=50% e <75%

>=25% e < 50%

< 25%

◼ Manter a infraestrutura de plataforma atualizada, suportada e com capacidade disponível (86,1%)
◼ Manter a infraestrutura de banco de dados e middleware atualizada, suportada e disponível (92,6%)
◼ Manter a infraestrutura de rede atualizada, suportada e disponível (77,2%)
◼ Manter a Infraestutura de facilities atualizada, suportada e com capacidade disponível (88,0%)
◼ Manter a infraestrutura de TI corporativa para a prestação dos serviços (87,8%)

Manter a infraestrutura de TIC suportada, atualizada 
e com capacidade adequada para suportar 

as necessidades de negócio de forma confiável, 
resiliente e robusta.

Garantir a sustentabilidade do negócio.

Infraestrutura de TIC com capacidade disponível para atender as 
novas necessidades de negócio;

Infraestrutura de TIC atualizada e com suporte 
adequado as necessidades de negócio;

Metas e Resultados por Programa
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86%
EXECUÇÃO

03.9 Modernização e Inovação da 
Infraestrutura de TIC

OBJETIVOS & BENEFÍCIOS

                    
                     

1

4

2 100%

>=75 e <100%

>=50% e <75%

>=25% e < 50%

< 25%

◼ Modernizar e inovar a infraestrutura de plataforma (84,2%)
◼ Modernizar e inovar a infraestrutura de banco de dados e middleware (100%)
◼ Modernizar e inovar a infraestrutura de rede (66,6%)
◼ Modernizar e inovar a infraestrutura de facilities (78,3%)
◼ Modernizar e inovar as soluções de operação e suporte da infraestrutura de TIC (99,5%)
◼ Modernizar e inovar a infraestrutura de TI corporativa (65,0%)
◼ Modernizar e inovar a infraestrutura da GOVCLOUD (99%)

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

inovadoras. Infraestrutura de TIC utilizando de inovações para propiciar novos 
negócios.

Infraestrutura de TIC se apropriando de inovações para melhor 
atender as necessidades do negócio;

Infraestrutura de TIC moderna e aderente as tendências do 
mercado;

Infraestrutura de TIC atendendo com eficiência as necessidades do 
negócio;

Metas e Resultados por Programa
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3

4

100%

>=75 e <100%

>=50% e <75%

>=25% e < 50%

< 25%

◼ Implantar Redes Segregadas (87,1%)
◼ Revisar e aprimorar as soluções e a infraestrutura de segurança cibernética (89,3%)
◼ Executar Sistema de Gestão de Segurança da Informação – SGSI (100%)
◼ Aprimorar a Segurança do Desenvolvimento e dos Produtos de Software (100%)
◼ Ampliar Segurança e Controles da TI Corporativa (84,1%)
◼ Aprimorar e ampliar utilização da nova solução de Gestão de Identidade e Acesso para os 

sistemas internos (95,3%)
◼ Aprimorar e ampliar utilização da nova solução de Gestão de Identidade e Acesso para os 

sistemas dos clientes (100%)

04.1 Defesa Cibernética e Segurança 
da Informação 

OBJETIVOS & BENEFÍCIOS

                    
                     

Aprimorar a governança, processos, soluções e 
políticas de Segurança da Informação e 

Segurança Cibernética de forma a cumprir as 
conformidades legais e regulatórias, além de 

aumentar os controles e fomentar a cultura 
relativas ao tema dentro da DATAPREV.

Controle das informações que trafegam na rede corporativa ampliado.

Cultura de segurança focada na prevenção à perda de dados;

Aumento da eficiência na resposta aos eventos de segurança, crises e 
ataques cibernéticos;

94%
EXECUÇÃO

Nível de maturidade de segurança dentro dos padrões internacionais;

Aumento da confiança digital nos serviços ofertados e sustentados pela 
DATAPREV;
Proteção das informações dos nossos clientes e do cidadão;
Aprimorar soluções, processos e procedimentos relativos ao combate à 
fraude;

Metas e Resultados por Programa
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3

3

100%

>=75 e <100%

>=50% e <75%

>=25% e < 50%

< 25%

◼ Executar o Ciclo de Gestão de Riscos Operacionais de Privacidade (100%)
◼ Padronizar controles de privacidade e automatizar fluxos de trabalho (88,5%)
◼ Executar ações de conscientização em Privacidade (100%)
◼ Adequar o desenvolvimento de produtos e serviços à visão da privacidade (97,7%)
◼ Aumentar aderência dos sistemas corporativos aos requisitos de privacidade (86,2%)
◼ Exercitar a Gestão da Privacidade (100%)

04.2 Privacidade e Proteção de 
Dados Pessoais 

OBJETIVOS & BENEFÍCIOS

                    
                     

Aprimorar a governança da privacidade e da 
proteção dos dados pessoais por meio de uso 

ético dos dados, prevenindo danos aos 
titulares de dados controlados pela DATAPREV 

e incentivando a cultura de privacidade e 
proteção aos dados pessoais na empresa.

Respeito aos princípios da privacidade estabelecido na cultura 
corporativa.

Empresa melhor preparada para responder aos incidentes de 
violações à privacidade;

Garantia da conformidade legal e regulatória de segurança da 
informação e privacidade;

94%
EXECUÇÃO

Imagem institucional preservada;

Metas e Resultados por Programa
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2

2

100%

>=75 e <100%

>=50% e <75%

>=25% e < 50%

< 25%

◼ Acordar cláusulas de privacidade e proteção de dados nos contratos com clientes (100%)
◼ Atualizar modelos de negócio com a visão da privacidade (100%)
◼ Exercitar a Gestão da Privacidade como Operadora (88,4%)
◼ Aprimorar a governança dos dados pessoais operados pela DATAPREV (87,8%)

04.3 Privacidade e Proteção de 
Dados Pessoais nos Negócios 

OBJETIVOS & BENEFÍCIOS

                    
                     

Garantir o uso ético dos dados pessoais controlados 
pelos clientes, sob nossa custódia, por meio do 

aprimoramento da governança da privacidade no 
desenho dos processos produtivos e modelos de 

negócio da DATAPREV, agregando diferencial 
competitivo aos negócios da empresa.

Modelos de negócio aderentes aos princípios de privacidade.

Empresa preparada para apoiar o cliente exercendo seu papel como 
operadora de dados pessoais; 

Garantia da conformidade contratual, legal e regulatória;

95%
EXECUÇÃO

Imagem institucional preservada perante os clientes e a Sociedade;

Metas e Resultados por Programa
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05.1 Gestão de Marca 

OBJETIVOS & BENEFÍCIOS

                    
                     

Fortalecer a imagem institucional como empresa de 
excelência em desenvolvimento de soluções 

tecnológicas para efetivação de políticas públicas, em 
especial na área social, consolidando e ampliando os 

canais de comunicação que possam influenciar no 
posicionamento da DATAPREV como protagonista na 

transformação digital do estado brasileiro. Aprimoramento do relacionamento institucional.

Reconhecimento da DATAPREV como uma empresa responsável social 
e ambientalmente;

Maior visibilidade da marca DATAPREV e aumento da percepção da 
qualidade dos produtos desenvolvidos e dos serviços prestados;

100%
EXECUÇÃO

4

100%

>=75 e <100%

>=50% e <75%

>=25% e < 50%

< 25%

◼ Aperfeiçoar os instrumentos normativos e diretrizes de comunicação (100%)
◼ Implementar estratégia modelo de relacionamento com públicos estratégicos (100%)
◼ Promover campanhas de responsabilidade socioambiental (100%)
◼ Fortalecer o relacionamento institucional por meio de ações de comunicação e marketing 

(100%)

Reconhecimento da DATAPREV como provedora de soluções 
tecnológicas para efetivação de políticas públicas, em especial na área 
social, para melhorar o relacionamento e facilitar o trabalho dos 
clientes e a vida do cidadão;

Metas e Resultados por Programa
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93%
EXECUÇÃO

06.1 Relacionamento Comercial e Negócios 

OBJETIVOS & BENEFÍCIOS

                    
                     

Executar ações de vendas visando o aumento de receitas para a 
empresa e diversificação de mercados; 

Redução do tempo de contratação com Clientes, aumentando a 
efetividade das comercializações da DATAPREV.

Melhoria do processo da área comercial da empresa, possibilitando 
fácil acesso às informações relevantes pelos gestores para tomada de 
decisão tempestiva;

Ampliação da carteira de clientes, participação em mercados e fontes 
de receitas;

Aumento do valor total contratado junto aos clientes existentes;

3

2

100%

>=75 e <100%

>=50% e <75%

>=25% e < 50%

< 25%

                         
                     

◼ Ampliar contratos com clientes atuais (96,3%)
◼ Comercializar soluções com novos clientes (89,1%)
◼ Modernizar a gestão de vendas (100%)
◼ Melhorar a eficiência do Relacionamento com clientes estratégicos (100%)
◼ Otimizar processo de contratação com Clientes (100%)

Desenvolver estratégia comercial que permita priorizar esforços 
nos mercados preferenciais da empresa, com maior relação com 

sua missão e visão e com maior possibilidade de retorno; 
Acompanhar a performance comercial e de relacionamentos, 

possibilitando reporte rápido às instâncias superiores para tomada 
de decisão de forma tempestiva;  

Melhorar estrutura e capacitação do processo comerciais e de 
relacionamento da empresa, visando melhorar performance; 

Reduzir o prazo para celebração de contratos com Clientes.

Melhoria dos indicadores de performance do relacionamento e 
efetividade no fechamento de negócios, orientados pelo retorno aos 
investimentos;

Metas e Resultados por Programa
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77%
EXECUÇÃO

06.2 Gestão Econômico-Financeira 

OBJETIVOS & BENEFÍCIOS

                    
                     

Garantir a sustentabilidade econômico-
financeira da Empresa no curto, médio e longo 

prazos, por meio da otimização dos custos e 
despesas, da transparência e de processos 

eficientes. Melhoria da produtividade associada a processos.

Maior agilidade do processo interno de contratação de clientes e 
respectivo faturamento;

Aumento da capacidade para geração de valor aos negócios;

Otimização de custos e despesas;

1

3

1

1
100%

>=75 e <100%

>=50% e <75%

>=25% e < 50%

< 25%

◼ Implantar solução de orçamento (100%)
◼ Aprimorar processo de avaliação econômico financeira de projetos e aquisições (88,6%)
◼ Implantar planejamento tributário (0,0%)
◼ Recuperar dívidas de longo prazo (91,0%)
◼ Automatizar o processo de apuração, medição contratual e faturamento (53,5%)
◼ Evoluir modelo de custeio com automação (85,6%)

Geração de valor ao acionista;

Aumento da visibilidade das projeções de receitas e despesas, 
pagamentos e recebimentos;

Metas e Resultados por Programa
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97%
EXECUÇÃO

06.3 Esteira DEVOPS 

OBJETIVOS & BENEFÍCIOS

                    
                     

Transformar o ciclo produtivo para prover mais 
agilidade, qualidade e segurança no 

desenvolvimento e operação de serviços.
Redução de tempo no lançamento de atualização de produtos de software;

Agilidade no provisionamento da infraestrutura e aplicações;

Maior eficiência operacional;

Aumento da satisfação do cliente com maior qualidade dos produtos e redução 
do tempo da entrega dos serviços;

1

5
100%

>=75 e <100%

>=50% e <75%

>=25% e < 50%

< 25%

◼ Expandir processo de entrega contínua contemplando Gestão de Produto (97,5%)
◼ Evoluir automação e processo de testes de software (99,5%)
◼ Aprimorar e ampliar visibilidade integrada das informações necessárias para Gestão das soluções (98,2%)
◼ Evoluir segurança da esteira de entrega contínua (CI/CD) (100%)
◼ Evoluir a plataforma de aprovisionamento (92,0%)
◼ Expandir a zona de disponibilidade da esteira de entrega contínua (CI/CD) (83,9%)

Aumento de produtividade das entregas;
Otimização da gestão dos recursos computacionais de TIC;

Padronização de ambiente de infraestrutura;

Escalabilidade ágil de infraestrutura;
Melhoria na governança dos serviços.

Metas e Resultados por Programa
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99%
EXECUÇÃO

06.4 Continuidade de Negócio

OBJETIVOS & BENEFÍCIOS

                    
                     

Aumentar a maturidade da gestão de Continuidade 
de Negócios da empresa, preparando a empresa 

para responder adequadamente a eventos 
adversos, promovendo a adequação aos requisitos 

legais e difundindo a visão do tema para toda a 
empresa.

Continuidade de Negócios inserida na cultura da empresa.

Imagem da empresa resguardada;

Tornar a empresa resiliente em situações de crises e desastres;

3

1 100%

>=75 e <100%

>=50% e <75%

>=25% e < 50%

< 25%

◼ Executar o Ciclo de Gestão da Continuidade de Negócios (SGCN) (100%)
◼ Elaborar Plano de Continuidade de Negócio (PCN) para serviços críticos (100%)
◼ Aprimorar Planos de Contingência Operacional (PCO) organizacionais (100%)
◼ Executar ações de conscientização em Continuidade de Negócios (98,2%)

Metas e Resultados por Programa
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4

1

100%

>=75 e <100%

>=50% e <75%

>=25% e < 50%

< 25%

◼ Implantar novo PCS e Plano de Funções (24,4%)
◼ Implementar a segunda fase do Plano Estratégico de Pessoas – PEP (86,9%)
◼ Aplicar a Política de Gestão de Pessoas (94,7%)
◼ Implementar novo modelo de governança do Plano de Capacitação (97,2%)
◼ Implantar novas práticas de gestão da jornada de trabalho (Formas de Compensação e 

Teletrabalho) (89,6%)

07.1 Gestão de Pessoas 

OBJETIVOS & BENEFÍCIOS

Potencializar a performance funcional e gerencial;

Promover a aprendizagem contínua voltada aos 
objetivos estratégicos da empresa. 

Aumento do engajamento e da produtividade;

Modernizar as práticas de gestão de pessoas; 

                    
                     

Ganho de agilidade e de eficiência nas atividades de gestão de 
pessoas;

Aumento da motivação e aceleração da performance pessoal.

73%
EXECUÇÃO

Metas e Resultados por Programa
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89%
EXECUÇÃO

07.2 Ambiente de Trabalho, 
Qualidade de Vida e Sustentabilidade
OBJETIVOS & BENEFÍCIOS

                    
                     

Promover ambiente de trabalho saudável, seguro e 
favorável a melhoria do desempenho dos empregados, 

via ações em prol da saúde e qualidade de vida e 
contribuir para consolidar valores, práticas e 

comportamentos empresariais socialmente responsáveis.

Potencialização dos resultados das ações de Responsabilidade 
Social.

Redução do absenteísmo por doença;

Aumento dos índices de produtividade em ambiente seguro, 
saudável e favorável;

Redução de consumo de recursos naturais;

3
100%

>=75 e <100%

>=50% e <75%

>=25% e < 50%

< 25%

◼ Implantar o novo modelo de atendimento de saúde ocupacional e emergências 
médicas (82,1%)

◼ Realizar as ações dirigidas para saúde, segurança e qualidade de vida do 
empregado e adequação às normas do eSocial (93,0%)

◼ Executar Programa de Sustentabilidade e Responsabilidade Social (89,7%)

                            
                     Metas e Resultados por Programa
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81%
EXECUÇÃO

07.3 Gestão da Cultura Organizacional

OBJETIVOS & BENEFÍCIOS

                    
                     

Promover a transformação da cultura organizacional 
favorecendo a elevação dos níveis de produtividade, do 

engajamento, do pertencimento dos empregados e 
fortalecer a interação entre áreas e equipes da empresa 

para o atingimento dos resultados. Produção e disseminação de conhecimento.

Aumento do comprometimento e da sinergia;

Elevação dos níveis de desempenho individual e 
organizacional;

Valores e comportamentos individuais alinhados 
aos objetivos estratégicos da empresa;

2

2

100%

>=75 e <100%

>=50% e <75%

>=25% e < 50%

< 25%

◼ Alcançar níveis de cultura organizacional definidos a partir do Assessment de Cultura (100%)
◼ Implementar o Endomarketing (72,6%)
◼ Implantar Programa de Desenvolvimento de Agentes de Transformação Cultural (100%)
◼ Estruturar e implantar metodologia de aferição de produtividade (56,0%)

Metas e Resultados por Programa
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5.3 Programas  corporativos descontinuados/ Reestruturados

• 01.02 – Portfólio de Produtos.

• 03.04 – Governança Corporativa e Integridade.

• 04.02 – Privacidade e Proteção de Dados Pessoais.
• 04.03 – Privacidade e Proteção de Dados Pessoais nos 

Negócios.
• 07.02 – Ambiente de Trabalho, Qualidade de Vida e 

Sustentabilidade.

Programas descontinuados em 2021: Programas reestruturados em aderência do planejamento estratégico 2022-2026:

04.01 - Defesa Cibernética e Segurança da Informação 
▪ 03.01 – Defesa Cibernética  (2022)
▪ 03.02 – Segurança da Informação, Privacidade e Proteção de dados 

Pessoais (2022)
05.01 – Gestão de Marca

▪ 04.03 – Gestão de Imagem e Reputação (2022)
06.03 – Esteira DEVOPS  

▪ 05.03 – Esteira DEVSECOPS (2022)
06.04 – Continuidade de Negócio 

➢ 05.04 – Governança e Gestão da Continuidade de Negócio (2022)
07.01 – Gestão de Pessoas  

▪ 06.01 – Gestão de Pessoas e da Força de Trabalho (2022)

Documento de Avaliação do Atendimento das Metas e Resultados na Execução do Plano de Negócios e da Estratégia de Longo Prazo – DAMRE 2021

84



Diretoria Jurídica, Riscos, Gestão e Governança Corporativa – DGJ
Isabel Luiza Rafael Machado dos Santos

SUES - Superintendência de Gestão Estratégica
Frankmar Ferreira Fortaleza

DEIG - Departamento de Integracão e Gestão Estratégica
Ricardo do Amaral Nóbrega

DEPP - Departamento de Portfolio, Programas e Projetos
Luiz Carlos Guerra Coutinho

DEPC - Departamento de Integracão de Processos e Continuidade de Negócios
Claudia Maria Santos da Gama Ferreira

Divisão de Planejamento Estrategico – DIPE
Veronica Ribeiro de Lima

Colaboração: Daniel de Carvalho Mello Nunes, Danilo Goncalves Lyra, Tatiana
Cavalcanti Monteiro Pinheiro e Nubia Lemos Reial

DIRETORIA EXECUTIVA
Presidência – PR
Gustavo Henrique Rigodanzo Canuto

DIT - Diretoria de Tecnologia e Operações
Gustavo Sanches

Diretoria de Produtos e Serviços – DPS
Flavio Ronison Sampaio

Diretoria de Relacionamento e Negócio – DRN
Alan do Nascimento Santos

Diretoria de Administração e Pessoas – DAP
Gilmar Souza de Queiroz

Diretoria Jurídica, Riscos, Gestão e Governança Corporativa – DGJ
Isabel Luiza Rafael Machado dos Santos

Imagens: Publicação sem fins comercial. As imagens utilizadas neste documento foram extraídas da rede mundial de computadores, nas quais não havia qualquer referência
de propriedade intelectual. Não obstante, seja identificada a propriedade das ilustrações e imagens utilizadas neste relatório, favor entrar em contato pelo e-mail
institucional comunicação@DATAPREV.gov.br, para que sejam excluídas.

Documento de Avaliação do Atendimento das Metas e Resultados na Execução do Plano de Negócios e da Estratégia de Longo Prazo – DAMRE 2021

85

EQUIPE DE ELABORAÇÃO E REVISÃO

mailto:comunicação@Dataprev.gov.br


MANIFESTAÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

O Conselho de Administração da DATAPREV declara que aprovou na 398º Reunião Ordinária, realizada em 24/06/2022, o Documento de Avaliação do Atendimento

das Metas e Resultados na Execução do Plano de Negócios e da Estratégia de Longo Prazo (DAMRE PNE) referente ao exercício de 2021, em conformidade com o § 2º do art. 23

da Lei n. 13.303, de 30.06.16.

Cinara Wagner Fredo

Presidente

Fernando Coelho Mitkiewicz

Conselheiro

Christiane Almeida Edington

Conselheira

Natalísio de Almeida Junior

Conselheiro

Antônio Carlos Villela Sequeira

Conselheiro

Venício Dantas Cavalcanti

Conselheiro

Documento de Avaliação do Atendimento das Metas e Resultados na Execução do Plano de Negócios e da Estratégia de Longo Prazo – DAMRE 2021

86

Guilherme Gastaldello Pinheiro Serrano

Conselheiro




