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APRESENTAÇÃO

A promoção da integridade corporativa é um dos requisitos para o
aprimoramento da governança e para a efetividade no combate a fraude
e corrupção. A Coordenação de Integridade, visando à melhoria
continua de seus processos, executou ações nas cinco dimensões do
Plano de Integridade de forma mais eficiente e transversal, retratando a
complexidade do tema e agregando valor aos processos da Empresa.

A definição das ações de integridade executadas ao longo do ano foi
feita com base na avaliação contínua do Plano de Integridade, do
mapeamento de riscos à integridade e das pesquisas de percepção de
integridade e de maturidade da integridade organizacional, garantindo,
desse modo, a efetividade do Plano.

O presente relatório é parte da conformidade legal, não só no que tange
à transparência das realizações sobre as ações de integridade, mas como
forma de retratar tanto os avanços conquistados na melhoria da
prestação de nossos serviços, quanto os apontamentos sobre os
processos ainda carentes de melhoria e sob influência de riscos à
integridade corporativa.
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DIMENSÕES DE INTEGRIDADE

O art. 41 do Decreto nº 8.420/2015 definiu que “Programa de

Integridade consiste, no âmbito de uma pessoa jurídica, no

conjunto de mecanismos e procedimentos internos de

integridade, auditoria e incentivo à denúncia de irregularidade e

na aplicação efetiva de códigos de ética e de conduta, políticas

e diretrizes com objetivo de detectar e sanar desvios, fraudes,

irregularidades e atos ilícitos praticados contra a administração

pública, nacional ou estrangeira”.

O Plano de Integridade da Dataprev foi elaborado considerando

as cinco dimensões de integridade e avaliado segundo critérios

de existência (presença), qualidade (adequação, aderência às

melhores práticas) e efetividade (efetivo funcionamento).

Ambiente de 
Integridade

Análise de Riscos 
à Integridade

Políticas e 
Procedimentos

Comunicação e 
Treinamento

Monitoramento, 
remediação e 

correção.

Qualidade

Efetividade

Existência
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1. AMBIENTE DE INTEGRIDADE

O Ambiente de Integridade é a dimensão que retrata o
comprometimento da alta direção com o Plano de Integridade,
tanto no apoio visível e inequívoco para a consolidação de uma
cultura de ética e integridade . Assim, a Dataprev vem
aperfeiçoando as condições do ambiente para a efetividade das
medidas de integridade relacionadas a esta dimensão.

Abertura da Semana de 
Integridade pela Diretora de 
Governança Corporativa e 
Jurídica

Carta assinada pela 
Presidente na nova 
versão do Código de 
Conduta Ética e 
Integridade da 
Dataprev.

Dataprev sedia a 131º 
Reunião Ordinária do 
Fórum Nacional de 
Gestão de Ética nas 
Empresas Estatais

Participação da Alta Direção em apoio à Integridade

DESTAQUES

• Revisão do Código de Conduta Ética e Integridade com participação de 
todo o corpo functional.

• Implantação de Ouvidoria e Corregedoria na estrutura organizacional.

Percepção dos Empregados quanto ao Ambiente de Integridade 
(Pesquisa 2019)

Resumo Executivo

RUIM MÉDIO BOM

10,76%
21,97%

67,05%

RUIM MÉDIO BOM

6,83%
17,54%

75,40%

Você considera a Dataprev uma empresa
firme no combate à fraude e à corrupção?

Você identifica, nos atos da Alta 
Administração, decisões que patrocinam a 
cultura de integridade na Dataprev??



1. AMBIENTE DE INTEGRIDADE

AÇÕES REALIZADAS EM 2019 BENEFÍCIOS

Plano de Integridade aprovado e 
publicado.

Expressa o comprometimento da 
Alta Administração para com a 
integridade organizacional.

Corregedoria e Ouvidoria 
implantadas na estrutura 
organizacional.

Maior autonomia das áreas.
Maior confiabilidade dos processos 
de integridade.

Inclusão do risco à integridade na 
Política de Gestão de Riscos  
(RS/CADM/006/2019)

A previsão desse risco viabiliza o 
trabalho de mitigação à ocorrência 
de fraude, corrupção e desvio ético 
e de conduta junto às equipes.

Criação de uma Diretoria de 
Governança Corporativa e Jurídica 
– DGJ – na estrutura organizacional.

Maior especialização na condução 
dos processos. 

Comitê de Auditoria Estatutário 
com acesso ao Sistema de 
Ouvidoria.

Maior participação da Alta 
Administração nos processos de 
denúncia.

Revisão do Código de Conduta Ética 
e Integridade da Dataprev com 
participação da Alta Administração.

Demonstração clara do 
envolvimento da Alta 
Administração com questões de 
ética e integridade. 



2. ANÁLISE DE RISCOS À INTEGRIDADE

A Dataprev deve mitigar os riscos de exposição a comportamentos
incompatíveis com seus padrões de ética e conformidade legal,
assim como atuar de forma eficiente e tempestiva na detecção ou
remediação de comportamentos que possam causar efeitos
negativos relevantes e adversos.

Mapa de Riscos à Integridade

DESTAQUES

Resumo Executivo

No ano de 2019, foram mapeados
35 riscos à integridade. A partir do
mapa, foi solicitado aos gestores
de 2º e 3º níveis hierárquicos a
associação desses riscos aos seus
processos e/ou atividades
internas. Apesar da baixa adesão,
29 desses riscos mapeados foram
relacionados a pelo menos uma
atividade por alguma das áreas
respondentes.

2%

4%
3%
4%

7%
3%

77%

DGJ

DDS

DRN

DAP

DIT

PR

Não responderam

• Mapa dos riscos à integridade elaborado.
• Cartilha sobre riscos à integridade enviada aos gestores.
• Identificação de riscos à integridade em processos.
• Propostas de tratamento pelas áreas.

17%

31% 31%

20%

Distribuição dos 35 Riscos 
Mapeados  por Criticidade

Riscos Críticos Riscos Altos

Riscos Moderados Riscos Pequenos

PERCENTUAL DE PARTICIPAÇÃO POR DIRETORIA



2. ANÁLISE DE RISCOS À INTEGRIDADE

01 Alteração indevida de cronologia dos pagamentos aos fornecedores.

02 Realização de auditoria com parcialidade.

03 Adulterações nos documentos e processos da Empresa para interesses privados.

04 Acesso impróprio à base de dados de propriedade do cliente.

05 Decisão tecnológica para favorecer interesse privado.

06 Fiscalização imprópria na Prevdata.

07
Realização de pagamentos a fornecedor sem o respectivo respaldo contratual ou 
entrega/realização do bem ou serviço.

08 Contratação de familiares para cargos em comissão e função de confiança.

09
Contratação de familiares para vagas de estágio e de atendimento à necessidade temporária de 
excepcional interesse público.

10 Contratação de pessoa jurídica de familiar por agente público responsável por licitação.

11 Contratação de familiares para prestação de serviços terceirizados.

12 Nepotismo cruzado.

13 Exercício de atividade incompatível com o cargo.

14 Especificação tendenciosa do objeto na compra de bens e serviços.

15 Repasse de informações não públicas a terceiros.

16 Influência sobre funcionários subordinados para violar sua conduta devida.

17 Ações de retaliação contra denunciantes

18 Lobby realizado fora dos limites legais ou de forma antiética.

19 Pressões relacionadas ao tráfico de influência.

20 Conduta antiética no relacionamento com empregados ou terceiros.

21 Atribuição de tarefas de trabalho não compatíveis com a descrição do cargo.

22
Uso indevido de ativos para disseminação de mensagens ou envio de informações que possam 
incentivar o terrorismo.

23
Operações ou contratações comerciais ou por meio de processos licitatórios, sem a verificação 
de integridade, em conformidade no que toca a lei Anticorrupção.

24 Favorecimento próprio ou a terceiros.

25 Desvio de conduta

26 Descumprimento da conformidade legal

27 Elaboração de pareceres para auferir vantagens.

28 Não atendimento dos prazos e compromissos judiciais.

29 Benefícios e/ou direitos usufruídos de forma irregular.

30 Compra de bens e serviços com valor superior ao praticado no mercado.

31 Alongar execução de projeto para estender período de remuneração.

32
Furto de objetos de propriedade da Dataprev ou de terceiros, no exercício das atividades 
laborais.

33 Uso de recursos da Dataprev para fins particulares.

34 Serviços prestados sem cobertura contratual.

35 Apropriação indevida de propriedade intelectual.

Mapa de Riscos à Integridade – 2019/2020

• Pressões relacionadas ao tráfico de influência.
• Lobby realizado fora dos limites legais ou de forma antiética.

RISCOS ASSOCIADOS À ALTA ADMINISTRAÇÃO

AÇÕES REALIZADAS EM 2019 BENEFÍCIOS

Mapa de riscos à integridade 
elaborado.

Efetividade das ações de controle.

Identificação dos riscos à 
Integridade pelas áreas.

Efetividade dos controles no 
combate a fraude e corrupção nas 
áreas.



3. POLÍTICAS E PROCEDIMENTOS

Trata da definição de políticas e procedimentos que proporcionam a
estruturação e implantação das ações essenciais à integridade,
implementação das ações que fomentem a conformidade, a
transparência e o controle social, bem como a responsabilidade
social voltada para a ética e a sustentabilidade.

DESTAQUES

Resumo Executivo

Entre os diversos normativos criados ou atualizados em 2019 acerca do tema
integridade, destaca-se a nova edição do Código de Conduta Ética e
Integridade, revisado com a participação de todo o corpo funcional e lançado
em evento transmitido a todas as unidades, com participação da
Superintendência de Governança e Gestão Estratégica (SUGV), e
representantes da Ouvidoria, Comissão de Ética, área do Jurídico e de
Pessoas para apresentar e discutir as principais mudanças.

• Política Anticorrupção.
• Política de Conformidade da Dataprev.
• Política de Transações com as Partes Relacionadas.
• Política de Instrumentos de Comunicação Escrita.
• Política de Gestão de Riscos .
• Código de Conduta Ética e Integridade.

A definição de procedimentos de 

forma clara permite o aumento da 

segurança na execução dos 

processos e atividades.



3. POLÍTICAS E PROCEDIMENTOS

AÇÕES REALIZADAS EM 2019 BENEFÍCIOS

Plano de Integridade aprovado e 
publicado.

Expressa o comprometimento da Alta 
Administração para com a integridade 
organizacional.

Revisão do Código de Conduta Ética 
e Integridade com participação de 
todo o corpo funcional.

Amplia o engajamento dos empregados 
nas questões éticas da Empresa.

Política Anticorrupção aprovada e 
publicada.

Estabelece diretrizes para o combate a 
toda forma de corrupção.

Política de Gestão de Riscos 
revisada (RS/CADM/006/2019)

A previsão do risco à integridade viabiliza 
o trabalho de mitigação à ocorrência de 
fraude, corrupção e desvio ético e de 
conduta junto às equipes.

Política de Integridade Corporativa 
revisada.

Manutenção das diretrizes atualizadas 
para a integridade corporativa.

Política de Conformidade da 
Dataprev publicada

Aperfeiçoa o gerenciamento e a 
observância da conformidade na 
Dataprev. 

Política de Transações com as 
Partes Relacionadas revisada.

Evitar situações de conflito de interesses  
nas transações com as partes 
relacionadas.

Norma de Sindicância Explicita os procedimentos de apuração 
de desvio de conduta.

Cartilha de integridade 
encaminhada a gestores e 
fornecedores.

Divulgação dos princípios , valores e 
conduta ética esperada dos gestores e 
fornecedores.

Cartilha de riscos à integridade 
encaminhada a gestores. 

Divulgação dos riscos à integridade e 
orientações quanto à verificação da 
ocorrência desses riscos nos processos da 
Dataprev.

Resilição do contrato com  o Canal 
de Denúncias externo

Conformidade com os termos do Decreto 
9.492/2018 e a IN OGU nº 18/2018 da 
CGU

Realização da Semana de 
Integridade

Promoção da integração das áreas que 
atuam com o tema integridade.

Entrega de certificados aos Agentes 
de Integridade.

Formação de uma Rede Nacional de 
Integridade na Dataprev.



4. COMUNICAÇÃO E TREINAMENTO

Trata da definição de políticas e procedimentos que proporcionam a
estruturação e implantação das ações essenciais à integridade,
implementação das ações que fomentem a conformidade, a
transparência e o controle social, bem como a responsabilidade
social voltada para a ética e a sustentabilidade.

Comunicação

DESTAQUES

Resumo Executivo

O Curso Conduta Ética e Integridade foi disponibilizado a todos os 
empregados no período de 04 de novembro a 10 de dezembro de 
2019. Trata-se de uma abordagem para aplicação, no cotidiano, 
dos preceitos éticos e valores institucionais.  
418 empregados se inscreveram voluntariamente e 304 (73%) 
foram aprovados. 

Percepção dos Empregados (pesquisa 2019)

26,44% 26,67%

46,67%

Você considera que as campanhas, 
informações, enquetes e pesquisas sobre 

integridade e transparência são 
suficientes para gerar mudanças na 

cultura organizacional? 



4. COMUNICAÇÃO E TREINAMENTO

AÇÕES REALIZADAS EM 2019 BENEFÍCIOS

Realização de enquete sobre a revisão 

do Código de Conduta Ética e 

Integridade, por meio de e-mail 
marketing e divulgação na DTPNet, 

Permite um maior envolvimento do 

corpo funcional na revisão do 

documento.

Publicação de Boletins Informativos  

sobre transparência, ética e 

integridade.

Amplia a transparência sobre a 

efetividade das ações de 

integridade.

Realização da campanha “A ética 

começa com você”, com a 

disponibilização do folder “Traduzindo 

o código de ética”, em 28/02/2019, por 

meio de e-mail marketing e com 
divulgação na DTPNet.

Amplia a discussão sobre o Código 

de Conduta Ética e Integridade da 

Dataprev no meio funcional. 

Relatórios mensais de denúncias 

disponibilizados ao Conselho Fiscal e 

relatórios trimestrais de Ouvidoria 

disponibilizados ao Conselho de 

Administração. 

Viabiliza o acesso da Alta 

Administração às informações de 

Ouvidoria e possíveis 

irregularidades.

Publicação do resultado da pesquisa 

sobre a percepção de integridade na 

Dataprev, da pesquisa sobre nível de 

maturidade em integridade, entre 

outras.

Transparência sobre os resultados 

das pesquisas na área de 

integridade.

Realização de evento de divulgação do 

Código de Conduta Ética e Integridade 

da Dataprev junto ao corpo funcional.

Amplia o engajamento do corpo 

funcional em relação aos valores e 

preceitos éticos na Empresa.

Formalização de parceria junto à 

Divisão de Gestão de Treinamento e 

Desenvolvimento – DIGT, para 

disponibilização do curso dos Agentes 

de Integridade em plataforma Moodle.

Maior interatividade e gestão sobre 

os resultados.

Disponibilização de Cursos no formato 

EaD: Agentes de Integridade, Ética e 
Integridade nas Organizações.

Viabiliza a formação de uma rede 

nacional de Agentes de 

Integridade e fortalece a cultura de 

integridade na Empresa.

Parceria com a Coordenação Geral 

Comunicação Social - CGCO para 

publicação das cartilhas para gestores 

e fornecedores no formato de cartilha 

digital.

Divulgação dos princípios , valores 

e conduta ética esperada dos 

gestores e fornecedores.



5. MONITORAMENTO, REMEDIAÇÃO E CORREÇÃO

O monitoramento contínuo do Plano de Integridade visa ao seu
aperfeiçoamento na prevenção, detecção e correção de atos lesivos.
Entre as estratégias de monitoramento está a realização anual de
análise SWOT, aplicação de pesquisas de percepção, de risco e de
nível de maturidade da integridade na Dataprev.

Execução do Plano de Integridade

DESTAQUES

Resumo Executivo

A instituição da Ouvidoria e da Corregedoria na estrutura organizacional 
garantem maior independência, autonomia e efetividade aos processos de 
combate a fraude, corrupção e eventuais correções. 

Ouvidoria - 2019 Corregedoria - 2019

54

4

504

529

16

Denúncias

Elogio

Reclamação

Solicitação

Sugestão

Manifestações Tratadas pela 
Ouvidoria da Dataprev

0

50

100

Execução do Plano

61 ações previstas para 2019/2020:

31 ações concluídas

30 ações em andamento

6

1

7

Sindicâncias em
andamento

Sindicâncias arquivadas

Sindicâncias instauradas

Apuração de Responsabilidade



5. MONITORAMENTO,  REMEDIAÇÃO E CORREÇÃO

AÇÕES REALIZADAS EM 2019 BENEFÍCIOS

Participação no 4º Ciclo de 
Monitoramento do IGSEST (Blocos 
1.3, 1.5 e 2.1);

Avaliação externa do nível de 
maturidade de integridade na 
Dataprev. 

Tratamento a todas as denúncias 
referentes à Dataprev.

Detecção e interrupção das 
irregularidades.

Questionário de avaliação do nível 
de maturidade em integridade

Possibilidade de aperfeiçoamento 
do Plano de Integridade

Questionário de percepção da 
integridade pelo corpo funcional.

Parâmetro de monitoramento do 
Plano de Integridade.

Elaboração de matriz SWOT Identificação das fragilidades para 
aperfeiçoamento do Plano

Instituição do Selo de Integridade Demonstrativo do quanto as 
equipes estão engajadas com a 
integridade na Empresa. 



PESQUISA DE PERCEPÇÃO DE INTEGRIDADE

Em 2018, foi elaborada uma metodologia para elaboração e
aplicação de pesquisa de percepção de integridade na Dataprev. Essa
pesquisa é de extrema importância para a avaliação da efetividade
do Plano de Integridade junto aos empregados da Dataprev e como
termômetro do clima organizacional em relação à Integridade na
Empresa.
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Com base no resultado da

Pesquisa de Percepção de

Integridade realizada em

2018, o foco das ações do

Plano de Sensibilização para

a Integridade - 2019 foi

voltado para ampliar a

participação dos empregados

nas ações de Integridade da

Empresa. Como é possível

perceber, houve um avanço

significativo na percepção

quanto à participação dos

empregados nas ações de
integridade.

49,38

20,9
29,73

16,25
15,10

68,42

0

20

40

60

80

0 1 2 3 4

RUIM  - INTERMEDIÁRIO – BOM

Percepção quanto a ser parte 
das ações de integridade

2018 2019
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8,97%

20,46
%

70,34
%
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80%

90%
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Evolução da Percepção Positiva de 
Integridade

Motivação para 
participar de ações de 

integridade na Empresa



SELO DE INTEGRIDADE

O Selo de Integridade foi instituído na Dataprev como uma iniciativa
de reconhecimento a ser concedido às equipes que adotam práticas
e procedimentos capazes de minimizar ocorrência de riscos à
integridade em suas atividades, e que cumprem e fazem cumprir os
normativos internos e externos vigentes.
Por não se tratar de uma certificação, a apuração, na primeira
edição, considerou dois instrumentos de verificação: um
questionário de integridade e um levantamento de riscos à
integridade nas áreas.

17

Dos critérios para aferição de integridade

I – Capacitação: a adesão das equipes aos cursos e ações

disponíveis relacionados a integridade e conduta ética na Dataprev.

II – Engajamento: envolvimento dos membros das equipes para a

consolidação de uma cultura de integridade na Dataprev e o

comprometimento nas questões que envolvem o combate a fraude e

corrupção.

III – Gestão de riscos à integridade: conhecimento e mecanismos de

identificação dos riscos presentes nas atividades do setor; existência de

planos de tratamento e controle para os riscos existentes.

DEAS: 81 pontosPRATA

CJUR: 75 pontos

DEAT: 71 pontos
BRONZE



AGENTES DE INTEGRIDADE

Com a finalidade de difundir e consolidar a cultura de integridade na
Empresa, por meio de agentes multiplicadores ativos na prevenção à fraude e
à corrupção, e na promoção ética organizacional, a Dataprev criou em 2019 a
Rede Nacional de Agentes de Integridade, formada por empregados da
Empresa, incluindo extraquadro. Na primeira edição, dos 177 inscritos
inicialmente, 76 concluíram a formação em todas as etapas previstas, estando
assim distribuídos pelas unidades:

Comentários de Participantes do Curso de Formação

18

13



MATURIDADE DE INTEGRIDADE

Com a implantação do Plano de Integridade, é imprescindível estabelecer uma
avaliação do grau de maturidade da Empresa no que se refere ao assunto.
Esse amadurecimento é sinônimo de desenvolvimento contínuo. A aplicação
periódica da Metodologia de Avaliação de Maturidade da Integridade
Organizacional permitirá à Empresa atuar, de forma precisa, nos pontos que
requerem maior atenção, visando ao aperfeiçoamento e aplicação constante
do Plano de Integridade.

RESULTADO 2019:

19

Em 2019, o questionário foi aplicado para os gestores do 4° nível hierárquico. 
Após a aferição dos resultados, foi calculada a média final e obteve-se o 
resultado para a maturidade da integridade na Dataprev no Nível 3.

Nível 3 –PADRONIZADO: 

A organização já dispõe de uma
metodologia implementada, com
padronização dos processos e
consolidação de ferramentas para
sua execução e gestão. A Alta
Administração é informada por
meio de relatórios gerenciais.

*Valores aproximados

Pontuação por Dimensão



SEMANA DE INTEGRIDADE

A Semana da Integridade foi realizada entre os dias 09 e 13 de dezembro
de 2019 em referência ao Dia Internacional contra a Corrupção. Nesse
período, foram discutidos temas relevantes para o fortalecimento da
cultura de integridade na Empresa tais como “Violência e Assédio Moral”,
por meio de palestra proferida pela convidada Karla Fernanda Valle. Com a
Ouvidoria e a Corregedoria institucionalizadas na organização, uma rede de
Agentes de Integridade implantada, e o Código de Conduta Ética e
Integridade atualizado com a participação de todo o corpo funcional,
percebe-se que houve avanços importantes para o engajamento de todos
no combate a fraude e corrupção e promoção da ética.

20

Participantes
na palestra 

Agentes de 
Integridade



CONSIDERAÇÕES FINAIS

São crescentes os desafios enfrentados e vividos pelas
entidades, públicas e privadas, em relação à integridade
corporativa, em especial na conjuntura de mudanças
regulatórias constantes, forte concorrência, inovação
tecnológica e vigilância recorrente.

Com efeito, cuida-se de um processo de maturidade
contínua, que demanda preparo, capacidade de
resposta e constante adaptação.

Nesse contexto, o maior desafio é estabelecer e manter,
com consistência, uma cultura de ética e integridade
fidedigna, coerente com identidade da organização,
alinhada com o gerenciamento dos riscos e fundada no
exemplo da gestão eficaz e da liderança.

A eficácia e a evolução da maturidade da integridade
corporativa, cada vez mais, depende da necessária forte
integração entre a estratégia da Empresa e a tomada
de decisão. O tema exige uma visão holística, e atuação
concatenada de todas estruturas e áreas do sistema de
integridade, cujo sucesso depende do envolvimento
efetivo de todo corpo funcional e da entidade como um
todo.


