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1. Data:  22 de junho de 2022 

 

2. Hora: 14:30h 

 

3. Local/meio: Realizada por videoconferência. 

 

4. Participantes: Gustavo Henrique Rigodanzo Canuto (presidente), Gilmar Souza de Queiroz 

(diretor de Administração e Pessoas), Alan do Nascimento Santos (diretor de Relacionamento 

e Negócio),  Flávio Ronison Sampaio (diretor de Produtos e Soluções), Antonio Hobmeir Neto 

(diretor de Tecnologia e Operações), Isabel Luíza Rafael Machado dos Santos (diretora 

Jurídica, de Riscos, Gersão e Governança Corporativa), Paulo Machado (secretário executivo), 

Denise Christine da Silva Zacarias (assessora III da Presidência), Valter Vinícius de Freitas 

Bernardes Borges (coordenador geral do Gabinete da Presidência), Frankmar Ferreira 

Fortaleza (superintendente de Gestão Estratégica), Alexandre Pires Pelliccione 

(superintendente de Negócios), Emerson Medeiros Dantas (Analista de TI), e Ricardo do 

Amaral Nobrega (gerente executivo do Departamento de Integração e Gestão Estratégica). 

 5. Assuntos tratados:  

 

I – Atas da Diretoria Executiva. Informe atas pendentes. Apreciação da Ata da 21ª Reunião 

Ordinária, ocorrida em 09/06/2022. - A ata foi encaminhada para a avaliação da Diretoria 

Jurídica, de Riscos, Gestão e Governança Corporativa, que a enviará posteriormente com suas 

contribuições. O Colegiado foi informado sobre as atas pendentes de assinatura.  

II – Apresentação do Processo de Parceria Comercial definido pelo GT – O gerente 

executivo do Departamento de Integração e Gestão Estratégica, com a colaboração do diretor 

de Relacionamento e Negócio, apresentou a estruturação do processo de parcerias comerciais 

da DATAPREV iniciando pelo detalhamento das etapas do referido processo. Indicou as 

atividades pertinentes a cada etapa do processo e pontuou os principais papéis e 

responsabilidades dos atores envolvidos nos processos de parceria. Na sequência informou 

que os próximos passos consistem em finalizar a consulta pública no dia 30 de agosto de 

2022, selecionando o parceiro e elaborando os modelos de negócio de parceria e da solução. 

Após questionamentos e esclarecimentos, a Diretoria Executiva agradeceu as informações 

prestadas. 

III- Planejamento Estratégico 2022/2026 - PESTAL/SWOT - O superintendente de Gestão 

Estratégica apresentou a análise ambiental PESTAL/SWOT (Análise Política, Econômica, 

Social e Tecnológica/forças, fraquezas, oportunidades e ameaças), referentes aos anos de 

2023 a 2027, indicando que a SWOT e a PESTAL são ferramentas de gestão utilizadas para 

análise de cenários e proporciona aos gestores uma visão das fragilidades e oportunidades 
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as quais a Empresa estará suscetível, possibilitando um planejamento estratégico orientador, 

assim como, planos de ação direcionados para mitigar os impactos e apoiar o crescimento 

da empresa. Iniciou pela análise SWOT, destacando como forças identificadas na companhia, 

e as oportunidades. Listou as fraquezas e as ameaças identificadas na Empresa. A Diretoria 

Executiva solicitou que o assunto retorne na próxima reunião a fim de que seja continuado. 

 

 


