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Presidente RODRIGO ASSUMPÇÃO 

Presidente da Empresa de Tecnologia e Informação da Previdência Social (Dataprev) 
 

Rodrigo Ortiz D'Avila Assumpção é bacharel em História (1992) e 
mestre em Ciências da Comucação pela Universidade de São Paulo 
(USP, 2002). 
 
Foi coordenador de área de governo eletrônico da Prefeitura de 
Santo André (SP, 1998-2000) e diretor do Instituto Florestan 
Fernandes (2000-2003) e da ONG Sampa.Org, ambos na capital 
paulista, realizando projetos de inclusão digital.  
 
Entre dezembro de 2008 e março de 2017, foi presidente da 
Dataprev, que sob seu comando teve aumento de rentabilidade e 
eficiência, renovação e certificação operacional TIER III de três 

datacenters e migração para plataforma baixa de sistemas críticos. Antes disso foi secretário-
adjunto do antigo Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (2003-2008). 
 
Assumpção possui experiência também em organismos internacionais, tendo atuado como 
consultor especializado em gestão de TIC e modernização digital junto a organismos 
internacionais, incluindo Banco Mundial, Organização Internacional do Trabalho (OIT) e a 
Associação Internacional de Seguridade Social (AISS). Atualmente é Especialista em Sistemas 
de Gestão e Informação junto ao departamento de proteção social da OIT – onde ainda fica até 
março. 
 
Em janeiro de 2023, foi escolhido pela ministra da Gestão e Inovação em Serviços Públicos 
(MGI), Esther Dweck, como novo presidente da Dataprev. 
 
 
Atribuições do cargo 
 
A Dataprev, empresa pública de tecnologia vinculada ao Ministério da Gestão e Inovação, tem a 
missão de prover soluções digitais e de TI para o exercício da cidadania, o que inclui o 
processamento mensal de 37 milhões de benefícios previdenciários e, também, do Benefício de 
Prestação Continuada (BPC), Abono Salarial e Seguro-Desemprego. 
 
Informações em destaque 
 

▪ Presidente da Dataprev (MGI, desde 2023); 
▪ Graduado em História e mestre em Ciências da Comunicação; 
▪ Especialista em Sistemas de Gestão e Informação (OIT, desde 2020); 
▪ Consultor especializado em TIC no Banco Mundial e na AISS; 
▪ Presidente da Dataprev (2008-2017); 
▪ Secretário-adjunto de Logística e Tecnologia da Informação do Ministério do 

Planejamento (2003). 
▪ Coordenador de governo eletrônico na Prefeitura de Santo André (SP, 1998-2000). 
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Secretário ROGÉRIO MASCARENHAS 

 Secretário de Governo Digital do Ministério de Gestão e Inovação em Serviços Públicos (MGI) 
 
 

Rogério Mascarenhas (56) é graduado em Informática (Matemática) 
pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro (UERJ); e possui pós-
graduação lato sensu (MBA) em Gestão de Negócios e Tecnologia 
da Informação (FGV/Ebape), Governo Eletrônico (UNA), Direito 
Previdenciário (Unesa) e em Tributos (PUC-RJ). 
 
Realizou, ainda, curso de formação em Fiscalização de Entidades 
de Previdência Complementar Fechada (Esaf, 2005), de 
Conselheiros de Administração (IBCG, 2015) e o Programa 
Executivo de Competências para Liderança (Leap), pela School of 
Public and Environmental Affair da Universidade de Indiana, nos 
Estados Unidos (2017). 

 
Possui experiência na implantação de projetos na área de TI, inovação tecnológica e governança 
corporativa, reestruturação operacional e planejamento estratégico. Foi diretor da Empresa de 
Tecnologia e Informações da Previdência Social (Dataprev) entre 2008 e 2017, atuando como 
diretor de Relacionamento, Desenvolvimento e Informações (DRD) e chegando a exercer a 
presidência interina da empresa após a saída do então presidente, Rodrigo Assumpção. É 
auditor Fiscal da Receita Federal (RFB) desde 2017. 
 
Em janeiro de 2023, foi escolhido pela ministra da Gestão e Inovação em Serviços Públicos 
(MGI), Esther Dweck, como titular da Secretaria de Governo Digital.  
 
Atribuições do cargo 
 
À frente da Secretaria, Rogério Mascarenhas, ficará responsável pela formulação e 
implementação da Estratégia de Governo Digital da Administração Pública Federal. 
 
Também estão entre suas atribuições o processo de transformação digital e simplificação de 
serviços públicos e oferta de novas tecnologias aos órgãos e entidades federais, governança e 
compartilhamento de dados, apoio à segurança da informação e proteção a dados pessoais, 
além de ações de cooperação em governo digital com estados, municípios e o Distrito Federal. 
 
Informações em destaque 
 

» Secretário de Governo Digital (MGI, desde 2023); 
» Graduado em Informática com MBAs em Gestão de Negócios e TI, Governo Eletrônico 

e Direito Previdenciário; 
» Auditor Fiscal da Receita Federal (desde 2017); 
» Diretor de Relacionamento, Desenvolvimento e Informações da Dataprev (Dataprev, 

2008-2017). 


