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ÁREA DE ATUAÇÃO
Soluções de TIC para 

execução de políticas sociais 
do Estado Brasileiro

CENTRAL DE SERVIÇOS
Atendimento a todo o país

Legenda
Sede
Data Center
Unidade de Desenvolvimento

A DATAPREV S.A. 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; cujo 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 a previdência, economia, trabalho e

emprego e desenvolvimento social; sendo sua principal responsabilidade a sustentação de

mais de 35 milhões de dados sociais.

É uma empresa com sólida experiência no tratamento de informações estratégicas

que, ao longo dos anos, vem implementando processos tecnológicos alinhados às políticas

públicas do governo federal que buscam ampliar o acesso do cidadão aos direitos e

benefícios socais, além de aprimorar os controles de guarda e processamento dos dados,

garantindo, assim, a segurança do dado e o combate à fraude.

Assim, com a missão de promover cidadania digital ao alcance de todos, o desafio

desta estatal é aprimorar a gestão das informações dos serviços públicos oferecidos

diretamente ao cidadão brasileiro, tornando o acesso da sociedade mais simples e ágil. Com

seu fortalecimento institucional e apoio de gestão, a empresa pode fortalecer seus processos

de trabalho e sistemas de informação de forma a ampliar a efetividade de controles,

propiciando benefícios de grande ordem ao Estado brasileiro.

A EMPRESA



MENSAGEM DO PRESIDENTE
Ao assumir a Presidência da DATAPREV, em fevereiro de 2020, sabia que teríamos desafios importantes pela frente. Com a emergência imposta pela pandemia

da COVID-19, nos vimos diante de um desses desafios e o nosso papel, enquanto apoiadora na implementação de políticas sociais do governo, se mostrou essencial.

Resilientes, nos adaptamos para operacionalizar o Auxílio Emergencial - o maior programa de proteção social do mundo –, o Programa Emergencial de Manutenção do

Emprego e da Renda (BEm), dentre outros, tão importantes para o enfrentamento das consequências da pandemia.

Graças à nossa infraestrutura robusta e moderna, à nossa experiência técnica e, sobretudo, ao nosso corpo funcional engajado e ciente de seu importante papel

social, pudemos materializar nossa missão institucional de facilitar o exercício da cidadania por meio da tecnologia. Ademais, nossas outras iniciativas, como os aplicativos

MEU INSS, Carteira de Trabalho Digital e SINE FÁCIL, consolidaram a DATAPREV como parceira estratégica para a transformação digital do Estado Brasileiro.

Sem dúvidas, o planejamento estratégico da Empresa foi um dos fatores cruciais para o sucesso da entrega, em tão exíguo prazo, de todos os sistemas

demandados pelo governo federal, necessários para operacionalizar os programas do Auxílio Emergencial, de garantia do empego e renda e de ajuda aos artistas

nacionais. Afinal, não se pode prever o futuro, mas podemos criá-lo ao definir onde queremos chegar e como iremos nos estruturar para alcançar nossos objetivos,

priorizando investimentos e capacitando o corpo funcional. Estamos convencidos que seguimos trilhando um caminho perfeitamente alinhado com a visão de sermos

referência mundial em soluções de governo.

Neste documento apresentamos a estratégia de longo prazo revisada e o Plano de Ação 2021, documento que

detalha as ações que promoverão o alcance dos objetivos estratégicos desta Estatal, que tem como finalidade última

atender ao interesse público na promoção de ações para o fomento da transformação digital.

Diante disso, convido-os a dedicar um pouco do seu tempo para conhecer as ações e desafios da DATAPREV para

o ano de 2021, pois, é através deste Plano que pensamos em nosso futuro, com o desejo de transformá-lo.

Gustavo Henrique Rigodanzo Canuto  - Presidente



A Missão, a Visão e os Valores de uma Empresa, apresentam o
seu direcionamento estratégico para o alcance de seus resultados e de
seu papel institucional frente à Sociedade.

A Missão apresenta a razão de sua existência, seu foco de
atuação, seja na exploração de atividade econômica, seja na prestação
de serviços para Sociedade, a qual é a missão da Dataprev.

A Visão, por sua vez, norteia a Empresa para o alcance de seus
anseios e aspirações estratégicos, em um determinado espaço de
tempo. No caso da Dataprev, o Plano Estratégico foi elaborado para o
ciclo de 2021 a 2025.

Os Valores apresentam os princípios que orientam o
comportamento da Empresa e de seus colaboradores, pois são o
alicerce da Empresa.

MISSÃO

Prover cidadania 
digital ao  alcance 
de todos.

VISÃO

Ser referência mundial 
em  soluções digitais de 
governo.

VALORES

Ética

Dignidade 
Integridade 
Impessoalidade 
Legalidade 
Profissionalismo 
Cidadania 
Transparência



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 TransparênciaV
A

LO
R

ES

2021-2025
MISSÃO
Prover cidadania digital ao alcance de todos

VISÃO
Ser referência mundial em soluções digitais de governo

MAPA ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL



PLANO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL
A Dataprev aprimorou seu modelo de Gestão Estratégica com análise

de riscos, oportunidades e indicadores de performance, de forma a torná-lo um

processo contínuo e integrado para a auxiliar os gestores na condução da Empresa.

Esse processo tem como pilares: o planejamento, a execução e o monitoramento

da estratégia, de forma a proporcionar maior eficiência na execução de sua esteira

produtiva, assim como, proporcionar à sociedade a disponibilidade de uma melhor

experiência no acesso aos serviços públicos.

O planejamento estratégico é um processo de análise, criação de

alternativas e tomada de decisão sobre o que é a organização, o que ela faz, e o

porquê ela faz. Além de alocar recursos, essas decisões servem para alinhar

propósitos, programas e projetos, pessoas, estruturas e suporte político, bem

como gerar aprendizagem organizacional. Os produtos do planejamento

estratégico são: Plano Estratégico Institucional, Plano de Negócios, Plano Diretor

de Tecnologia da Informação (PDTI) e o Plano de Ação.

Por sua vez, a gestão estratégica é um processo mais amplo e contínuo,

que integra o planejamento estratégico à implementação, monitoramento e

avaliação da estratégia para aprimorar o alcance da visão institucional

PLANO DE 

NEGÓCIO

Iniciativas de alavancagem 

de negócio

Análise de Viabilidade de 

Oportunidades

Projeção Financeira

PDTI

Alinhamento da TI

Avaliação da Infraestrutura

Diretrizes de Tecnologia 

para ambiente interno e 

externo

Direcionamento 

dos Investimentos

PLANO

ESTRATÉGICO

Missão

Visão

Mapa de Objetivos Estratégicos

Valores

Indicadores Estratégicos

Riscos Estratégicos

PROGRAMAS

Objetivos

Benefícios

Indicadores e Metas

Riscos

Aquisições

Capacitações

Plurianual

5 anos 5 anos

5 anos

PLANO 

DE 

AÇÃO

Anual

Cadeia 

de Valor

ProcessosIndicadores e       Riscos

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 outros processos, como a gestão da performance organizacional, a gestão de portfólios de projetos, a gestão de riscos, a gestão de
processos e a gestão de aquisições.

Estrutura da Gestão Estratégica da Dataprev



CICLO DE REVISÃO DA ESTRATÉGIA

Planejamento Estratégico Plano de Negócios Plano Diretor de TI
                    
                     

Plano de Ação Anual

PROCESSOS 
ORGANIZACIONAIS

(Cadeia de Valor)

Legenda: 

O ciclo de revisão da estratégia tem periodicidade anual, porém, em

decorrência de fatos supervenientes no decorrer do exercício, esse processo pode

ser realizado a qualquer momento, de forma a proporcionar alinhamento das

diretrizes ao alcance dos resultados.

As revisões são realizadas com base na Lei 13.303/2016, (Lei das

Estatais), a qual determina em seu art. 23, que a estatal tenha uma estratégia de

longo prazo atualizada com análise de riscos e oportunidades para, no mínimo, os

próximos 5 (cinco) anos.

Por essas razões, e em estrita observância aos princípios

constitucionais da Administração Pública, quais sejam especialmente, eficiência e

economicidade, e além disso, considerando a conveniência e oportunidade da Alta

Administração, que prima pela preservação dos recursos públicos, a Dataprev

gerencia seu processo de revisão de sua estratégia.



LEARN
Analise os 
gaps da 
execução 
(Riscos, 
controles, 
indicadores) 
e proponha 
melhorias

PLAN
Identifique problemas Planeje 
melhorias. 
Crie Planos.

CHECK
Monitore os resultados. 
Resolva os problemas. 

DO
Envolva as 
pessoas e 
execute o 
plano

METODOLOGIAS BSC e PDCL
A Dataprev realiza anualmente a revisão de sua estratégia, incluindo os planos táticos e operacionais, para que os instrumentos de planejamento estejam sempre adequados ao

atingimento da missão, visão e objetivos estratégicos da organização, sempre pautados em duas metodologias:

• O Balanced Scorecard – BSC, que busca estruturação e simplificação da estratégia da organização por meio de quatro perspectivas: 1) financeira, 2) clientes, 3) processos internos, e 4)
aprendizagem e crescimento. O pressuposto da metodologia é a existência de relação de causa e efeito entre os diferentes componentes da estratégia; e

• PDCL (Plan, Do, Check e Learn), da Fundação Nacional da Qualidade – FNQ; que busca planejar e realizar suas ações, melhorar seus processos, considerando as lições aprendidas, tendo
como propósito a avaliação do alcance da estratégia e a tomada de decisão.

Note que no caso da Dataprev, houve uma adaptação do diagrama BSC de modo a torná-lo mais aderente ao seu contexto , trazendo a perspectiva resultados, que aponta o foco da
Dataprev para entregas ao Estado, com a digitalização dos serviços públicos para uma Estado mais eficiente, assim como para a sociedade, implementando produtos/soluções digitais.



ETAPAS DE ELABORAÇÃO DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 2021

✓ Missão;
✓ Visão;
✓ Valores;
✓ Objetivos Estratégicos;
✓ Indicadores Estratégicos;
✓ Riscos Estratégicos;
✓ Aprovação DIREX; e
✓ Aprovação Conselho de Administração.

ETAPA 1 - Análise Ambiental

✓ Análise de Tendências (PESTAL) ;

✓ Análise de Ambiente Interno e Externo (SWOT); e 

✓ Aprovação do Relatório pela DIREX.

ETAPA 2 – Ratificação/Retificação do Referencial Estratégico

ETAPA 5 – Produtos do Planejamento

✓ Plano Estratégico Institucional (PEI);

✓ Plano de Negócios (PN);*

✓ Plano Diretor de Tecnologia da Informação (PDTI);

✓ Plano de Ação (PA).

ETAPA 4 – Desdobramento do Referencial Estratégico e 
Tático em nível Operacional 
(Plano de Ação - PA)

✓ Oficinas de Planejamento do PA (Etapa de brainstorming);

✓ Plenárias de Alinhamento do PA  (Etapa de refinamento);

✓ Validação do Plano de Ação  pela DIREX; e

✓ Validação Conselho de Administração.

ETAPA 3 – Desdobramento do Referencial Estratégico 
em Nível Tático

✓ Drivers estratégicos definidos pela Diretoria;

✓ Revisão do PDTI;

✓ Aprovação do PDTI pela DIREX; 

✓ Revisão do Plano de Negócios (PN);

✓ Aprovação do PN pela DIREX; e

✓ Aprovação do PN Conselho de Administração.

*O Plano de Negócio contém informações confidenciais, proprietárias e de natureza competitiva da Dataprev, por tanto não é publicizado.



METODOLOGIA DA GESTÃO DE INDICADORES

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 Indicadores¹.

O acompanhamento de indicadores corporativos fortalece o
processo decisório, pois o torna assertivo na medida que os
indicadores apresentam a evolução e os possíveis desvios para a
realização dos resultados, possibilitando que ações corretivas sejam
implementadas de forma a garantir 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 ter uma análise precisa da evolução empresarial e
atingimento de seus resultados, é necessário que a gestão esteja
municiada de informações que se complementam. Um conjunto de
indicadores permite, por meio de modelos de causa e efeito, e sob
vários ângulos, compreender o comportamento e o desempenho de
uma organização.

¹ Sistema de Indicadores: Conjunto de indicadores que permite, por meio de modelos

de causa e efeito e sob vários ângulos, compreender o comportamento e o

desempenho de uma organização, estabelecer projeções em relação ao seu futuro e

tomar decisões bem fundamentadas.

Cadeia de Valor com 
Indicadores de Processos

Mapa de Objetivos Estratégicos com
Indicadores Estratégicos
&
Gestão de Riscos Estratégicos com
KRI – Key Risk Indicators

Gestão de Programas 
(+ aquisições; + capacitações) com
Indicadores de Programas
&
Gestão da GVR com
Indicadores de GVR

Instrumentos da Gestão Estratégica

|---------------------------------------- Áreas da Gestão ------------------------------------|
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INDICADORES ESTRATÉGICOS
Planejamento Estratégico 2021-2025

1. Digitalizar os serviços públicos para um Estado mais eficiente

2. Implementar produtos digitais para a Sociedade

3. Aprimorar a eficiência organizacional

Indicador Meta

TDG - Transformação Digital do Governo 2021: 100%

Indicador Meta

IGG - Índice integrado de governança e gestão públicas 2021: ≥ 85%

TPPA - Taxa de Progresso do Plano de Ação 2021: ≥ 85%

TPPJUD - Taxa de Provisionamento do Passivo Judicial 2021: ≤ - 20%

TEA_TI - Taxa de Execução de Aquisições de TI 2021: ≥ 70%

TO_SMC – Taxa de obsolescência de serviços de missão crítica 2021: ≤ 30%

T_INOV_TI - Taxa de Inovação Tecnológica de TI 2021: ≥ 20%

Indicador Meta

CSAPP - Classificação da satisfação dos usuários dos aplicativos das lojas mobile 2021: ≥ 4

NPS - Net Promoter Score 2021: ≥ 23



4. Garantir a segurança das informações

5. Fortalecer a imagem institucional

6. Assegurar a sustentabilidade do negócio

7. Impulsionar o negócio por meio de pessoas e suas competências

Indicador Meta

IMA_DESI - Índice de maturidade em Defesa Cibernética e Segurança da Informação 2021: ≥ 4

Indicador Meta

TEPUFI – Taxa de engajamento do público no Facebook e Instagram 2021: ≥ 25%

Indicador Meta

TDA-ANS - Taxa de Desvios no Atendimento aos Níveis de Serviços dos contratos com clientes 2021: ≤ 0,12%

EBITDA - Lucros antes de Juros, Impostos, Depreciação e Amortização 2021: ≥ R$ 350 Milhões

TROGU - Taxa de Concentração das Receitas oriundas do Orçamento-Geral da União 2021: ≤ 56,3%

RPL - Retorno sobre o Patrimônio Líquido 2021: ≥ 14,72% a. a.

Indicador Meta

ICLO – Índice de Clima Organizacional 2021: ≥ 75%

TAVA_ALOC - Taxa de valor alocado da força de trabalho nas áreas finalísticas 2021: ≥ 70%



Matriz de Riscos 

IM
PA

C
TO

Muito 
Alto

5 5 10 15 20 25

Alto 4 4 8 12 16 20
Médio 3 3 6 9 12 15
Baixo 2 2 4 6 8 10
Muito 
Baixo

1 1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

Muito Baixa Baixa Média Alta Muito Alta

< 10%
>=10% e     
<=30%

>30% e     
<=50%

>50% e     
<=90%

> 90%

PROBABILIDADE

Declaração de Apetite ao Risco 
O APETITE AO RISCO é o grau de exposição aos riscos que sua organização está

disposta a aceitar para atingir seus objetivos estratégicos e criar valor para seus acionistas (COSO 2016
– Sumário Executivo). O Apetite ao Risco pode mudar com o tempo e objetivos estratégicos, por esse
motivo a avaliação periódica é necessária.

Conforme pode ser observado na matriz, a gradação definida para acompanhamento
permite constatar o perfil conservador na classificação dos riscos pela Dataprev.

O apetite a riscos da Dataprev é baixo e por isso é tratado com prioridade os
processos e atividades que apresentem nível de risco estratégico classificado como crítico ou alto!

Legenda: 
Risco Crítico  (pontuação de 15 a 25)
Risco Alto  (pontuação de 08 a 12)
Risco Moderado  (pontuação de 04 a 06)
Risco Pequeno  (pontuação de 01 a 03)



METODOLOGIA DA GESTÃO DE RISCOS CORPORATIVOS
De acordo com a ISO 31000:2009, risco é o efeito da incerteza nos objetivos da organização. Um efeito é um desvio em relação ao esperado –positivo e/ou negativo. A incerteza é o

estado, mesmo que parcial, da deficiência das informações relacionadas a um evento, sua compreensão, seu conhecimento, sua consequência ou sua probabilidade. A Gestão de Risco, por sua
vez, se refere às atividades coordenadas para dirigir e controlar uma organização no que se refere a riscos. A Metodologia de Gestão de Riscos da Dataprev objetiva estabelecer e estruturar as
etapas necessárias para a operacionalização da Gestão de Riscos, sendo concebida conforme etapas apresentadas na figura “Processos de Gestão de Riscos”.

Dentre os princípios fundamentais presentes na Política de Gestão de Riscos da Dataprev, destaca-se que deve ser parte integrante de todos os processos da organização e ser coerente
com o Plano Estratégico da empresa. Como parte desse instrumento, os riscos na Dataprev são classificados em cinco categorias: estratégicos, operacionais, financeiros, regulatórios e
integridade.

CATEGORIAS DE RISCOS

• Estratégico: eventos que possam impactar na missão, nas metas ou nos objetivos estratégicos da
unidade/órgão;

• Operacional: eventos que podem comprometer as atividades da unidade, normalmente associados a
falhas, deficiência ou inadequação de processos internos, pessoas, infraestrutura e sistemas, afetando o
esforço da gestão quanto à eficácia e a eficiência dos processos organizacionais;

• Financeiro: eventos que podem comprometer a capacidade de contar com os recursos necessários à
realização de suas atividades, ou eventos que possam comprometer a própria execução orçamentária;

• Regulatório: eventos derivados de alterações normativas ou legislativas, inadequação a requisitos
regulatórios ou multas aplicadas por descumprimento de dispositivos legais;

• Integridade: eventos que podem afetar a probidade da gestão dos recursos públicos e das atividades da
organização, causados pela falta de honestidade e desvios éticos.



PROBALIDADE

Aspectos Avaliativos Frequência Observada/Esperada Peso
Evento pode ocorrer apenas em circunstâncias excepcionais Muito baixa (< 10%) 1
Evento pode ocorrer em algum momento Baixa (>=10% <= 30%) 2
Evento deve ocorrer em algum momento Média (>30% <= 50%) 3
Evento provavelmente ocorra na maioria das circunstâncias Alta (>50% <= 90%) 4
Evento esperado que ocorra na maioria das circunstâncias Muito alta (>90%) 5

IMPACTO

Imagem (25%) Operacionais (25%) Regulatórios (25%) Financeiros (25%) Peso - 100%
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Exposição Intensa (reputação/credibilidade 
seriamente afetada)

Afeta mais de 70% a sustentação/entrega de 
produtos ou serviços

Determina interrupção das 
atividades

Afeta mais de 25% da receita 
liquida anual

5-
Muito Alto

Exposição significativa (reputação/credibilidade 
sob suspeita)

Afeta entre 50% e 70 % a sustentação/entrega 
de produtos ou serviços

Determina ações de caráter 
pecuniários (muitos)

Afeta de 15% a 25% da receita 
liquida anual

4-
Alto

Exposição temporária (reflexo moderado na 
reputação/credibilidade)

Afeta entre 30% e 50 % a sustentação/entrega 
de produtos ou serviços

Determina ações de caráter 
corretivos

Afeta de 5% a 15% da receita 
líquida anual

3-
Médio

Exposição limitada entre as partes envolvidas 
(baixo reflexo na reputação/credibilidade)

Afeta entre 10% e 30 % a sustentação/entrega 
de produtos ou serviços

Determina ações de caráter 
orientativo

Afeta até 5% da receita liquida 
anual

2-
Baixo

Sem exposição e reflexos significativos sobre a 
reputação/credibilidade

Afeta menos de 10 % a sustentação/entrega de 
produtos ou serviços

Pouco ou nenhum impacto Sem influência significativa
1-

Muito Baixo

Possíveis Respostas
Evitar: Descontinuar as atividades que geram o risco. Ex. Suspender um produto em uma determinada 
região.

Reduzir: Adotar medidas para reduzir a probabilidade e/ou impacto dos riscos.

Compartilhar: Transferir ou compartilhar parte do risco, reduzindo a probabilidade e/ou impacto. Ex. 
seguro, transações de hedge ou terceirização da atividade.

Aceitar: Conviver com o evento de risco mantendo práticas e procedimentos existentes.

Reduzir

Evitar Aceitar

Compartilhar

RESPOSTA

METODOLOGIA DA GESTÃO DE RISCOS CORPORATIVOS



PLANO DE NEGÓCIOS 
O Plano de Negócios apresenta uma visão do portfólio de soluções da Dataprev (exclusivas, para multimercado e para o mercado financeiro), uma avaliação de mercados e ainda

uma visão estratégica de projetos estruturantes para apoiar a modernização dos serviços públicos e na execução das principais políticas públicas do estado brasileiro. O plano é responsável por
sintetizar as oportunidades de negócio determinadas no art. 23 da Lei 13.303/2016 (Lei das Estatais).

Destaca-se ainda que o Plano estabeleceu indicadores e metas de acompanhamento de negócios, focadas no volume de negócios, na qualidade e na efetividade dos negócios da
empresa, já postos em consonância com as diretrizes empresariais do Plano Estratégico Institucional e dos indicadores de acompanhamento estratégico do Conselho de Administração.

Por fim, o Plano de Negócios apresenta um conjunto de iniciativas devidamente alinhadas com o planejamento estratégico da empresa para viabilizar a consecução dos objetivos
estabelecidos e a realização da estratégia de longo prazo. Por meio desse, a Dataprev demonstra seu compromisso com as leis às quais está sujeita, com a gestão eficiente e com a governança
transparente. Reforça sobretudo, sua missão e visão de longo prazo de "prover cidadania digital ao alcance de todos os cidadãos" e de se "tornar referência mundial de
soluções digitais de governo".

Estrutura da Gestão Estratégica da Dataprev



PLANO DIRETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO  
O Plano Diretor de Tecnologia da Informação (PDTI) é o instrumento de diagnóstico, planejamento e gestão dos recursos e processos de Tecnologia da Informação (TI) da Dataprev,

considerando o período de 2021 a 2025, com revisões anuais, em decorrência de novos cenários e priorizações.

O PDTI da Dataprev tem como objetivo principal ser um instrumento de apoio à tomada de decisão, alinhada aos objetivos estratégicos e de negócios da Empresa, permitindo a
captura proativa das oportunidades do mercado e sua transformação em soluções efetivas. Nele são definidos os temas específicos de tecnologia, chamados aqui de Pilares Tecnológicos, e as
Iniciativas para auxiliar no alcance dos objetivos estratégicos definidos no PEI (Planejamento Estratégico Institucional).

Assim, se propõe a ser um instrumento de planejamento que subsidie a Empresa na elaboração dos Planos de Ações anuais, permitindo que a Dataprev atue de forma ágil e com
melhor custo-benefício para os clientes.
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INDICADORES:

17 Estratégicos

07 Negócio
                                            

29 PROGRAMAS

177 RESULTADOS

PLANO DE AÇÃO
O Plano de Ação é o instrumento de gestão em nível Tático/Operacional, responsável por materializar todo referencial estratégico e seus desdobramentos em ações concretas de

forma a proporcionar a otimização dos meios e maximização dos resultados. A Dataprev gerencia seu Plano de Ação por meio da metodologia de gerenciamento de programas, seguindo o Guia

PMBOK®. Conforme descreve o guia, um programa é um grupo de projetos e atividades gerenciados de modo coordenado para a obtenção de benefícios que não estariam disponíveis se eles

fossem gerenciados individualmente. O Plano de Ação de 2021 foi elaborado de forma a promover maior engajamento e integração, sendo composto por:

Indicador Estratégico

Indicador de Negócio

Indicador de PDTI

Indicador de Programa

04 PDTI

100 Programa



01.04 – Modernização da Plataforma Previdenciária

01.02 – Portfólio de Produtos

01.03 – Plataforma  Social - CNIS

01.05 – Transformação Digital e Modernização dos Clientes 
Estratégicos (novo)

01.01– Transformação Digital do INSS

PROGRAMAS CORPORATIVOS



02.01 – INOVA - Fomento a Negócios 
Inovadores

02.02 – Plataforma de API

02.03 – Inteligência Artificial

02.04 – Plataforma BigData

02.05 – Experiência do Cliente

PROGRAMAS CORPORATIVOS



03.01 – Eficiência 
Operacional 

03.02 – Gestão de 
Serviços de TI

03.03 – Gestão 
Estratégica

03.04 – Governança 
Corporativa e 
Integridade 

03.07 – Eficiência 
da Infraestrutura de 
TIC (novo)

03.06 - Gestão e 
Governança de 
Soluções Corporativas 
(novo)

03.08 - Manutenção e 
Expansão da 
Infraestrutura de TIC 
(novo)

03.09 - Modernização e 
Inovação da 
Infraestrutura de TIC 
(novo)

PROGRAMAS CORPORATIVOS



PROGRAMA

04.02 - Proteção de Dados Pessoais e Privacidade

04.01 – Defesa Cibernética e Segurança da 
Informação

04.03 - Privacidade e Proteção de Dados Pessoais nos 
Negócios

PROGRAMAS CORPORATIVOS



05.01 – Gestão de Marca

PROGRAMAS CORPORATIVOS



06.02 – Gestão Econômico-Financeira

06.01 – Relacionamento Comercial e Negócios

06.03 – Esteira DEVOPS

06.04 – Continuidade de Negócios

PROGRAMAS CORPORATIVOS



07.01 – Gestão de Pessoas 

07.03 – Gestão da Cultura Organizacional

07.02 – Ambiente de Trabalho, Qualidade de Vida e Sustentabilidade

PROGRAMAS CORPORATIVOS



CADEIA DE VALOR 
A cadeia de valor é uma ferramenta de diagnóstico e
gestão que permite representar uma organização como um
conjunto de subsistemas (atividades), com entradas
(insumos), processos de transformação e saídas (produtos).
A forma como as atividades da cadeia de valor são
organizadas e executadas determina os custos e afeta os
resultados da organização.

PROCESSOS 1º NÍVEL



GESTÃO DO RELACIONAMENTO COM CLIENTES

CADEIA DE VALOR

GESTÃO DE PORTFÓLIO DE SOLUÇÕESCONSTRUÇÃO E ENTREGA DE SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS

ESTRATÉGIA, GESTÃO E SUPORTE ORGANIZACIONAL

MONITORAMENTO DO PORTFOLIO DE 

SOLUÇÕES

MODELAGEM DE NEGÓCIOS E SOLUÇÕES

RELACIONAMENTO COMERCIAL E COM O CIDADÃO

GESTÃO COMERCIAL DE SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS

GESTÃO 

ESTRATÉGICA

GOVERNANÇA 

CORPORATIVA

GESTÃO DE 

PESSOAS

GESTÃO 

ECONÔMICA E 

FINANCEIRA

PROVIMENTO DE 

LOGÍSTICA E 

INFRAESTRUTURA

CONSULTORIA 

JURÍDICA

GESTÃO DA 

COMUNICAÇÃO, 

MARKETING E 

GESTÃO DA 

REPUTAÇÃO

GESTÃO DA ARQUITETURA DE INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA

GESTÃO DA SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO

CONSTRUÇÃO DE 

SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS

GESTÃO DE 

SERVIÇOS  

TECNOLÓGICOS

GESTÃO DO 

ATENDIMENTO AO 

USUÁRIO E CIDADÃO

PROCESSOS 2º NÍVEL



Conselho de Administração
Titulares
Cinara Wagner Fredo (Presidente)
Antônio Carlos Villela Sequeira
Christiane Almeida Edington
Leonardo José Rolim Guimarães
Luis Felipe Salin Monteiro
Luiz de Barros Bellotti
Natalísio de Almeida Júnior

Conselho Fiscal
Titulares
Marcelo Kalume Reis (Presidente)
Igor Montezuma Sales Farias
Rodrigo Brandão de Almeida

DGJ - Diretoria de Governança Corporativa e Jurídica
Isabel Luiza Rafael Machado dos Santos

Superintendência de Governança e Gestão Estratégica
Caroline Barbosa Costa

Coordenação Geral de Planejamento e Gestão
Frankmar Ferreira Fortaleza

Coordenação de Projetos
Luiz Carlos Guerra Coutinho

Coordenação de Planejamento Estratégico
Ricardo do Amaral Nobrega

Elaborado por: Veronica Ribeiro de Lima

Imagens: Publicação sem fins comercial. As imagens
utilizadas neste documento foram extraídas do site
Estratégia de Governo Digital, no endereço
https://www.gov.br/governodigital/pt-br/EGD2020/, nas
quais não havia qualquer referencia de propriedade
intelectual. Não obstante, seja identificada a propriedade
das ilustrações e imagens utilizadas neste relatório, favor
entrar em contato pelo email institucional
comunicação@dataprev.gov.br, para que sejam excluídas.

Diretoria Executiva
Gustavo Henrique Rigodanzo Canuto
Presidência

DIT - Diretoria de Tecnologia e Operações
Thiago Carlos de Sousa Oliveira

DDS - Diretoria de Desenvolvimento e Serviço
Gilmar Souza de Queiroz

DRN - Diretoria de Relacionamento e Negócio
Alan do Nascimento Santos

DAP - Diretoria de Administração e Pessoas
Bruno Burgos Severiano

DGJ - Diretoria de Governança Corporativa e Jurídica
Isabel Luiza Rafael Machado dos Santos


