
   
 

Extrato - Ata de Reunião da Diretoria Executiva 

 
6ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA  

11.02.2021 

1. Data:  11 de fevereiro de 2021 

 

2. Hora: 14 h  

 

3. Local/meio: Realizada por videoconferência. 

 

4. Presentes: Gustavo Henrique Rigodanzo Canuto (Presidente), Gilmar Queiroz 
(diretor de Desenvolvimento e Serviço), Thiago Carlos de Sousa Oliveira (diretor de 
Tecnologia e Operações), Alan do Nascimento Santos (diretor de Relacionamento e 
Negócio), Bruno Burgos Severiano (diretor de Administração e Pessoas), Isabel 
Luíza R. M. dos Santos (diretora de Governança Corporativa e Jurídica) Paulo 
Machado (secretário executivo), Denise Christine da Silva Zacarias (assessora de 
Diretoria),  Vinícius de Freitas Bernardes Borges (coordenador geral do Gabinete da 
Presidência),  Alessandra Cardoso (assessora de Diretoria),  Maria Cabral Resende 
(coordenadora geral de Promoção, Saúde, Qualidade de Vida e Bem Estar), Lucília 
Maria G. Ferreira (Analista de TI), e Caio Brisola (consultor externo). 
 
 5. Assuntos tratados:  
 
I – Leitura e aprovação da Ata da Diretoria Executiva: Ata da 5ª Reunião 
Ordinária. A diretora de Governança Corporativa e Jurídica comunicou que a 

referida Ata foi revisada e será encaminhada aos demais membros para apreciação 

e considerações.  

 
II – Devolutiva de Resultados do Assessment de Cultura. O consultor externo 
apresentou os resultados dos trabalhos realizados referentes ao processo do 
Assessment de Cultura. Contextualizou o cenário de aplicação da pesquisa, a qual 
foi realizada com a participação interna dos empregados e gestores da DATAPREV, 
por meio de reuniões com profissionais de RH, leitura e análise de documentos, 
entrevistas e questionários, destacando o retorno por parte dos entrevistados. 
Esclareceu a metodologia de análise utilizada para aferição do resultado (Richard 
Barrett), composta por sete níveis (viabilidade, relacionamento, performance, 
transformação, alinhamento, colaboração e contribuição), destacando as 
características positivas e excessivas de cada nível. Finalizando apresentou resumo 
dos resultados com pontuação e índices, e os próximos passos a serem realizados.  
 

III – Voto à Diretoria Executiva: Alteração na norma de Reembolso de 
Assistência à Saúde. A Diretoria Executiva autorizou, por unanimidade, a proposta 

de alteração na norma de reembolso de assistência à saúde, que visa reembolsar o 

valor do per capita aos empregados e seus dependentes que optem por planos de 



saúde de mercado, sendo eles dependentes ou titulares destes planos, desde que 

o empregado comprove devidamente a despesa.  

IV – Matéria de caráter reservado.  

V. Modelo de Telefonia Móvel. O superintendente de Serviços Logísticos 
apresentou a proposta de alteração no modelo de telefonia móvel. Esclareceu que 
a matéria foi objeto de apreciação deste Colegiado na 1ª Reunião Ordinária, 
realizada em 08/01/2021, momento em que a Diretoria recomendou reavaliação do 
pacote de dados proposto inicialmente, bem como a criação de faixas de perfil de 
consumo. Considerando as sugestões, a Diretoria Executiva aprovou, por 
unanimidade, a proposta apresentada. 
 

 


