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MENSAGEM DA DIRETORIA 

O INPREV tem procurado ampliar seu portfólio quanto à inovação dos serviços 

e implementação de boas práticas de gestão, dentre elas, o planejamento estratégico 

integrado à dimensão previdenciária do Município. 

O Planejamento Estratégico é um instrumento que elucida um conjunto de 

desafios organizacionais traduzidos em objetivos estratégicos, que são aferidos 

sistematicamente por indicadores de desempenho e metas, e são alavancados pela 

efetivação de ações estratégicas. 

O somatório de todas as ações, e a institucionalização do modelo de 

governança corporativa, compreendido como boas práticas de relacionamento, tem 

por finalidade otimizar o desempenho e garantir uma gestão responsável, que foi 

traduzida com a certificação pelo Programa de Certificação e Modernização da Gestão 

dos Regimes Próprios de Previdência Social, da União, Estado, do Distrito Federal e 

dos Municípios – Pró-Gestão, no nível II. 

Nesse sentido, a fim de fortalecer o compromisso do ente previdenciário com 

seus beneficiários, segurados,  fornecedores, ente federado, órgãos reguladores e 

toda a sociedade, na entrega de melhores serviços e resultados satisfatórios, o 

INPREV tem como objetivo o reconhecimento nacional como instituição gestora de 

previdência em excelência. 

Desta forma, o Planejamento Estratégico tem o desafio de se manter alinhado 

ao compromisso de construir uma previdência sustentável, que cumpra sua missão de 

assegurar os direitos previdenciários dos segurados, garantir a disponibilização dos 

serviços em grau de excelência e qualidade e, o envolvimento de toda a equipe como 

instrumento de governança corporativa na gestão estratégica.  

Em suma, o presente trabalho agrega esforços no alcance de um instituto de 

excelência através de uma gestão participativa e colaborativa, reconhecida pela 

valorização dos seus segurados e prestação de serviço humanizado de qualidade em 

uma estrutura física própria e adequada. 
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CONTEXTO 

Os Regimes Próprios de Previdência Social - RPPS são constituídos com o 

compromisso de administrar, instituir e garantir a previdência social, congregando os 

Entes Federativos, servidores públicos ativos e aposentados.   

A proteção previdenciária está em xeque. Ao mesmo tempo que temos a 

necessidade de fornecer proteção aos servidores, frente aos riscos laborais existentes, 

temos, como contraponto, a grande dificuldade para financiar os regimes próprios de 

previdência social.  

A pandemia de COVID 19 trouxe uma compreensão direta sobre a sociedade 

atual, que está sendo testada em todos os seus âmbitos: sociais, pessoais, 

econômicos, financeiros, emocionais etc. Bem em sintonia com a definição de mundo 

“BANI”, da sigla em inglês Brittle, Ancious, Nonlinear e Inconprehensible, que em 

tradução direta é facilmente definido como Frágil, Ansioso, Não linear e 

Incompreensível. 

A pandemia destroçou famílias, histórias e vivências causando impactos que 

ainda levarão décadas para serem tratados. A virulência da segunda onda da 

pandemia colocou todas as sociedades em questionamento, não há um lar que não 

tenha sido afetado, todos perderam algum ente querido, seja familiar, amigo ou colega 

de trabalho.  

Nesse contexto a Previdência Social demonstrou a sua importância. No Brasil o 

IBGE (2021), através da pesquisa PNAD, avaliou que 28,8% dos lares brasileiros no 

ápice da pandemia foram mantidos por rendas derivadas de aposentadorias e 

pensões.  

AS QUESTÕES CENTRAIS DO PLANEJAMENTO PREVIDENCIÁRIO  

Como questões centrais temos o aumento da expectativa de vida e a redução 

do crescimento econômico. Os organismos multilaterais descrevem essas duas 

variáveis, demográficas e econômicas, como as principais causas dos riscos inerentes 

assumidos pelos regimes de previdência.  
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A Organização das Nações Unidas [ONU] (2020) projeta que uma em cada 

seis pessoas no mundo terá mais de 65 anos em 2050, correspondendo a 16% da 

população mundial.  

Kao e Authers (2016) em estudo divulgado no Financial Times demonstram 

que há mais de três décadas os rendimentos dos títulos públicos mundiais vêm 

diminuindo gerando um descasamento, “gap”, entre as obrigações com o pagamento 

de aposentadorias e pensões crescendo mais do que os ativos administrados para 

essa finalidade, causando déficits.  

Ao mesmo tempo (BID, 2019; OCDE, 2020; OIT, 2021) reforçam o chamado 

para que as nações adotem políticas que busquem preservar a sustentabilidade e a 

adequação dos seus regimes.  

No Brasil, supervisores e reguladores (MTP/SPREV; TCE-SP, 2021) estão 

ampliando o arcabouço legal normativo, exigindo profissionalização, qualificação e 

levando dirigentes, conselheiros, técnicos a obterem certificações e, no caso dos 

gestores responsáveis pela gestão dos recursos, habilitações formais.  

 Esse debate envolve três partes relacionadas: Entes, Servidores e seus RPPS, 

tendo esse último como agente fiduciário da vontade dos dois primeiros e sendo o 

INPREV de Varginha a unidade gestora do RPPS do Município, atuando como 

administrador institucional, gestor de recursos com o objetivo de pagar, no futuro, 

aposentadorias e pensões aos participantes. 

Para os Entes federados cobra-se as adequações trazidas pela Emenda 

Constitucional n° 103/2019, principalmente, com a nova legislação obrigando que 

Entes patrocinadores dos planos de aposentadorias e pensões amortizem ou 

equacionem esses desequilíbrios. 

 Os segurados por seu lado estão sendo exigidos a contribuir para essa 

equação, agora inclusive com a possibilidade de majoração de suas alíquotas de 

contribuição e possibilidade de se aplicar contribuições extraordinárias para a 

cobertura de déficit, não limitando mais, a cobrança, apenas sobre a remuneração que 

exceda o teto.  

Das entidades exige-se a estruturação de áreas de controles, gestão de riscos, 

a efetivação da governança, ações para transparecer e demonstrar o ato de gestão 
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com vistas ao equilíbrio atuarial. No momento em que os déficits dos RPPS estão 

aumentando significativamente, exige-se a aplicação das reformas, baseadas na 

Emenda Constitucional n° 103/2019, com a definição de idade mínima, cálculos pelo 

período contributivo e adequação das pensões. 

Aos dirigentes dos RPPS cabe enfrentar esse grande desafio, gerir recursos 

vinculados aos planos previdenciários, em um setor potencializado pelas cobranças 

por maior escala, racionalidade da gestão, transparência e gestão dos riscos.  

Chamados a estabelecer e gerir uma entidade comprometida com o esforço 

contributivo de servidores e Ente, inovadora e, principalmente, que pratique a 

Educação Previdenciária como instrumento que fortaleça a parceria entre os dois 

contribuintes.  

 

A IMPORTÂNCIA DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO PARA O INPREV 

Para tanto, estamos no centro da reestruturação das reformas da previdência, 

iniciada em novembro de 2019 e com efeitos ainda sendo implementados, como a 

afetação dos Entes Federativos, com a necessidade de instituir a Previdência 

Complementar para os Servidores, INVESTIDOR INSTITUCIONAL (2021) e aplicar a 

reestruturação do RPPS de Varginha frente a EC n° 103/2019. 

Um projeto de reforma administrativa está sendo discutido no âmbito do 

Congresso Nacional, que também debate uma lei de responsabilidade previdenciária 

e, por fim, em 25 de novembro, o Conselho Monetário Nacional promulgou a 

Resolução CMN n° 4.963/2021, que estabelece diretrizes, normas e padrões para 

gestão dos recursos dos RPPS.  

Tudo isso, num cenário econômico de baixo crescimento e muita oscilação 

causadas pela crise política econômica do país. 

Parte desses riscos, devem ser enfrentados pela aplicação das reformas, 

trazidas pela EC n° 103/2019, outros serão tratadas pelo chamado à certificação e 

habilitação profissional e, por fim, os estudos e programas como o Indicador da 

Situação Previdenciária - ISP, Pró-Gestão e IeGEPREV buscam provocar a adoção 



  

 

           
            Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Varginha 

        Praça Dalva Paiva Ribeiro, 312 - Vila Paiva - CEP: 37.018-625 - Varginha-MG. 
         E-Mail: administrativo@inprev-varginha.com.br - Site: www.inprev-varginha.com.br 

     Fone: (35) 3221-2419 
 

 

 

 

das melhores práticas do ato de gestão, estabelecendo controles e obrigando a maior 

transparência sobre a situação dos regimes e do equilíbrio.  

“O planejamento não diz respeito às decisões futuras, mas às 

implicações futuras de decisões presentes”.   Peter Drucker 

 

PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO PREVIDENCIÁRIO DO INPREV 

Foi nesse cenário que o Instituto de Previdência dos Servidores Públicos de 

Varginha – INPREV, autarquia gestora do RPPS do Município, realizou o seu 

Planejamento Estratégico Previdenciário. Pensar a atuação da autarquia com vistas a 

possibilitar Construir o INPREV do Futuro, mote do seu 1° Ciclo 2021. 

Com o objetivo de discutir, projetar e consolidar o RPPS Municipal, propondo 

um ciclo plurianual de planejamento estratégico até 2026. A pedido da Diretoria- 

Executiva o projeto foi desenvolvido para perpassar a gestão previdenciária, com um 

olhar multifacetado e em um processo amplamente participativo.  

O planejamento do INPREV discutiu os cenários, contextos e desafios futuros. 

Integrou os diretores, conselheiros e servidores do INPREV e servidores municipais, 

fomentando assim a importância do INPREV para o Município de Varginha.  

É uma oportunidade única para que todos contribuam para consolidação do 

INPREV e, conheçam as variáveis que possam oportunizar o crescimento, avaliar a 

gestão dos ativos e passivos, que garanta as aposentadorias e pensões, bem como, 

reduzir as ameaças, enfrentar os custos e projetar a estrutura adequada para o 

Instituto. 

O Planejamento Estratégico também servirá para apoiar o Instituto na evolução 

do nível de sua certificação no programa Pró-Gestão, qualificar seus colaboradores e 

projetar os resultados almejados. Validando as políticas de gestão de aposentadorias, 

dos investimentos e dos riscos, evocamos a governança para construir cenários, 

objetivos estratégicos, estabelecer metas e avaliar os resultados de longo prazo.  

Posicionar o INPREV de forma proativa, como linha de defesa dos fundos 

administrados e provocando em todos os seus membros (corpo diretivo, conselheiros 
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e servidores) na direção da adoção de medidas saneadoras dos desequilíbrios 

existentes e promotoras da melhoria contínua.  

Apoiar e incentivar Ente e Servidores a entender e apoiar o enfrentamento dos 

déficits nos planos administrados, responsabilizando-se de forma qualificada no 

enfrentamento, necessário, dos desequilíbrios e na execução de uma gestão pautada 

na sustentabilidade de longo prazo.  

 

AVALIANDO O AMBIENTE ORGANIZACIONAL 

Para que os trabalhos fossem iniciados, o INPREV convidou os seus 

dirigentes, conselheiros e profissionais, bem como os servidores de RH e autoridades 

municipais a opinarem sobre o papel do Instituto com cinco questões sobre o papel e 

importância do Instituto.  

As perguntas foram repassadas, entre os dias 29 de novembro a 03 de 

dezembro, para que todos que atuam no INPREV mandassem as suas contribuições, 

bem como houve a comunicação e o convite a todos para as oficinas que foram 

realizadas nos dias 07 e 09 de dezembro. 

O que é o INPREV para você? 
 É o responsável pela administração do RPPS do município de Varginha. 
 Está se tornando referência na região e em todo estado de Minas Gerais, é 

também a segunda casa dos aposentados /pensionistas e servidores 
municipais de Varginha, onde procuramos atendê-los com presteza e eficiência 
na resolução dos seus problemas. 

 Local de trabalho que garante recebimento pecuniário em face a entrega do 
trabalho acordados conforme concurso público. 

 É o instituto de previdência do servidor público de Varginha. 
 É uma instituição criada para assegurar e dar tranquilidade aos beneficiários 

quanto a sua aposentadoria. Daí a importância de ser bem gerida e contar com 
a participação de seus beneficiários, para propagar a transparência e zelar pela 
sustentabilidade. 

 O INPREV para mim é uma escola, não tinha nenhum conhecimento sobre a 
importância do tema previdência. Aprender sobre a diferença entre RPPS e 
RGPS, compensação previdenciária. Enfim, tem sido desafiador a cada dia.  

 INPREV é o instituto garantidor do meu futuro. 
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Quais são os desafios do INPREV para os próximos 5 anos? 
 Déficit atuarial; rentabilidade dos investimentos; capacitação dos membros dos 

conselhos. 
 Questões relacionadas com a legislação previdenciária e com a meta atuarial. 
 Desafio concreto é garantir o pagamento dos benefícios previdenciários 

conciliado a diminuição do déficit atuarial.  Do ponto de vista subjetivo, investir 
no crescimento quantitativo e qualificado dos servidores da unidade gestora; 
participação e influência junto a associações com objetivos comuns do RPPS;  

 Manter o equilíbrio atuarial exercendo justiça social 
 Aprovar a Reforma da Previdência; 
 Equilíbrio financeiro e atuarial do INPREV; 
 Remunerar a meta os investimentos do INPREV, frente ao cenário econômico 

e político do Brasil; 
 Conscientizar, principalmente agentes políticos, quanto a visão de longo prazo 

do RPPS; 
 Reconhecimento de sua boa Gestão entre as Associações e coirmãos RPPS 

Mineiros; 
 Manutenção predial - Reforma da Previdência - Reforma Administrativa – 

Implantar o programa de Pré e Pós aposentadoria; 
 Acredito que nos próximos 5 anos, o INPREV tem como desafio se adequar as 

normas de eficiência em gestão para garantir um instituto melhor para os 
servidores de Varginha. 

 

O que nos une no INPREV? 
 Os desafios a serem enfrentados pelo INPREV são os mesmos da maioria dos 

RPPS; 

 A vontade de servir bem ao público interno e externo e estar em constante 

aperfeiçoamento; 

 Zelo pelo RPPS para garantir o pagamento dos benefícios previdenciários de 

todos os servidores contribuintes; 

 A necessidade de se planejar e prevenir a escassez de recursos financeiros, a 

fim de que na velhice ou invalidez tenha suprida usa necessidades básicas de 

sobrevivência e dignidade; 

 A garantia de receber o benefício de aposentadoria; 

 Equipe engajada e com o mesmo objetivo: comprometimento, dedicação e 

eficiência; 

 Vontade de fazer um instituto melhor para os servidores. 
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Como o INPREV pode atuar para enfrentar esses desafios? 

 Promovendo uma gestão participativa e efetiva do servidor ativo, inativo e o 

ente federativo para tomada de decisões assertivas e ponderadas; 

 O que já está sendo feito: Cursos de capacitação para servidores do instituto, 

palestras e eventos voltados para os aposentados /pensionistas e servidores 

de Varginha e aos RPPS em geral, a fim de fortalecer a imagem do Instituto e 

contribuir, efetivamente, na vida dessas pessoas; 

 Investimento na qualificação profissional, recompensar de forma pecuniária 

(gratificações / plano de carreira) os servidores da unidade gestora e, difundir a 

cultura previdenciária frente ao público-alvo; 

 Manter uma gestão eficiente, responsável, proba; 

 Não é fácil, mas temos que acreditar sempre que é possível. Assim, nos 

fortaleceremos para não desanimar, e com muito trabalho, determinação e 

amor no que faz, desempenhar bem aquilo que depende de nós; 

 Licitação para terceirizar a manutenção predial - Articular as reformas com o 

Executivo e Legislativo - Envolver os servidores através de comissões para 

discussão da reforma da previdência - Parcerias para implementar cursos e 

oficinas para o programa de Pré e Pós aposentadoria; 

 Seguindo as orientações do programa Pró-Gestão mesmo que não consiga 

subir de patamar. 
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Qual será o seu papel nesse enfrentamento? 
 Articular o entendimento entre os atores envolvidos (servidores, ativos e 

inativos, e Ente empregador); 

 Dedicar-me para que o planejamento traçado seja alcançado, colaborando com 

todas as áreas do instituto; 

 Cumprir com os deveres e obrigações acordados conforme concurso público; 

 Dentro dos limites da transparência, fiscalizar a gestão institucional; 

 Primeiramente, existe a necessidade de se ter um objetivo comum, nesse 

processo me colocar à disposição para ajudar. Trabalhando sempre com 

determinação e amor no que faço; 

 Parceria sempre – disposição, comprometimento, agregar mais conhecimento, 

conhecer pessoas novas e ter relacionamentos estratégicos;  

 Como servidor do INPREV, estarei presente e atuante nas demandas que 

surgirem enquanto o instituto caminha para uma gestão de qualidade e 

eficiência. 

 

O primeiro objetivo da enquete era promover o debate sobre o Planejamento 

Estratégico, bem como levantar as primeiras impressões sobre o ambiente 

organizacional, permitindo orientar o debate com os representantes dos Poderes, 

autarquias e fundações que se relacionam com o INPREV.  

Por atuarem diretamente com os servidores de Varginha, esses atores são 

relevantes para uma atuação diferenciada do INPREV e devem ser os primeiros a 

conhecer o Instituto e apoiar o enfrentamento dos problemas previdenciários e das 

demandas das autoridades supervisoras: MPS/SPREV e TCE-MG. 

 

 

“Sucesso é fazer coisas ordinárias extraordinariamente bem” – Jim Rohn 
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OFICINAS DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 

Com o objetivo de mobilizar os colaboradores a participarem do Planejamento 

Estratégico e Previdenciário foram estabelecidos alguns termos convocando todos a 

atuarem, independentemente de cargos ou funções exercidos, para que debatessem e 

buscassem sanar suas dúvidas sobre conceitos, contextos, e terminologias utilizadas. 

Além de conceitual, a primeira etapa estimulou todos a contribuir desde os 

primeiros tópicos até nas construções dos temas que foram pautados. Na primeira 

dinâmica, de apresentação, os participantes quebraram o gelo, apresentando-se, com 

suas maiores qualidades e sobre as três coisas que gostariam de deixar de fora 

dessas oficinas. 
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Nesta dinâmica foi possível identificar a vontade de participar, de contribuir e 

da percepção de pertencimento. A Diretora-Presidente Ana Paula fez a abertura e, 

falou da importância de reunir todos os atores, para promover o planejamento como 

uma diretriz para gestão do INPREV e mobilizou toda equipe a participar.  

O que Deixar lá Fora!! 
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A partir da sua percepção, desde o início do mandato, disse que sentiu falta de 

ter um planejamento encadeando a gestão e, também, da necessidade de trocas e 

intercâmbios de conhecimentos, visto que, todos se envolviam e atuavam no INPREV, 

mas muitas vezes entendendo, apenas, a sua atividade ou área. 

Falou do desafio de integrar conselheiros, técnicos e profissionais, que muitas 

vezes não atuam diretamente no Instituto, mas que podem fazer toda a diferença e, 

inclusive, a partir do planejamento se sentirem ainda mais pertencentes e participantes 

do RPPS de Varginha. 

CARACTERIZANDO O PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO PREVIDENCIÁRIO 

 

A partir da frase atribuída a Cora Coralina, discutiu-se o conceito de estratégia 

e a necessidade de se planejar uma entidade de previdência gestora de recursos e de 

obrigações de longo prazo. Da mesma forma que se percorreu aspectos 

fundamentais, percebidas nos planejamentos ou na sua ausência. 

Tais como a linha da efetividade, pela qual as organizações mensuram as 

atividades realizadas, seja pela mecânica de sua execução ou do tempo utilizado para 

planejar e preparar a sua execução, as organizações muitas vezes não percebem que 

o planejar é importante e não deveria ser negligenciado. 
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Com essa introdução se discutiu a importância que o Planejamento Estratégico 

Previdenciário deve ter para o INPREV, caracterizando três grandes tópicos: 

1. Enfrentar os principais riscos e dores do RPPS, tratando os problemas de curto 

prazo, que acabam reduzindo a capacidade do INPREV e muitas vezes afeta 

todo o ambiente organizacional; 

2. Criar uma visão de longo prazo para a gestão do INPREV. O planejamento 

estratégico deve estabelecer um conhecimento comum sobre o INPREV, os 

desafios e permita que todos tenham clareza de seus propósitos; e 

3. Possibilitar que o INPREV atue no contexto existente, enfrentando a conjuntura 

atual e se preparar para os desafios que tem pela frente. Desta forma, foram 

listados os seguintes tópicos: pandemia da Covid-19; Reforma Administrativa; 

Reforma Previdenciária; Equacionamento de Déficits; a nova Lei de 

Responsabilidade Previdenciária; a exigência de Certificação para os 

profissionais e o RPPS; redução das taxas de Juros e, a consequente, maior 

exposição a riscos nos investimentos. 

O Planejamento Estratégico Previdenciário deve ser utilizado como uma alavanca 

com vistas a realizar uma reflexão estruturada sobre o INPREV, sua situação atual, o 

seu contexto de inter-relacionamento com Ente e servidores, avaliando os principais 

números e desafios postos. O objetivo é uniformizar o conhecimento da entidade, 

frente ao seu posicionamento atual, construir uma visão de futuro e estabelecer, um 

caminho rumo ao futuro. 
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Todos os participantes apresentaram suas vivências com o tema planejamento 

estratégico, boas e más, demonstrando que os conceitos foram compreendidos e 

introjetados. A partir daí, discutiram-se os desafios da efetivação do Planejamento 

Estratégico: adaptação das equipes, capacitação para participarem, posicionamento 

dos líderes e membros da organização, formulações diretas e efetivas e, por fim, a 

execução.  

Entender as experiências passadas, inclusive as negativas, é fundamental para 

que todos se percebam e mitiguem os desafios através da cultura de planejamento, 

sendo possível ultrapassar os problemas existentes. Com isso, listamos alertas sobre 

os aspectos relevantes para que o INPREV e seus gestores estejam preparados para 

superar os percalços e as vivências do passado, sendo fundamental: 

 

“Ever tried. Ever failed. No matter. Try again. Fail 
again. Fail better” – Samuel Beckett 
Tradução: “Quem já tentou, já falhou. Não importa. Tente 
novamante. Falhe novamente. Falhe melhor.” 
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CONSTRUINDO A DECLARAÇÕES CORPORATIVAS 

A construção ou validação das Declarações Corporativas serve como eixo 

central para o Planejamento Estratégico Previdenciário, visto que, elas norteiam o 

propósito do INPREV e, representam os principais objetivos da Unidade Gestora do 

RPPS, e devem ser declarados e integrados em todas as suas ambiências e 

documentos institucionais. 

As Declarações Corporativas funcionam nas organizações como um conjunto 

de proposições que permitem identificar o objetivo social, construindo propósitos e, 

qualificando a proposta de valor da organização e os seus diferenciais. Nelas temos: a 

Visão, a Missão e os Valores.  

 Quando bem definidas, elas evidenciam os principais sócios ou contribuintes 

do negócio, as atividades chave, os recursos, a estrutura organizacional e a relação 

com seus clientes e públicos interrelacionados. 

A Visão explicita o que a organização quer ser e o que pretende realizar. 

Permite comunicar de forma clara e rápida, para todos, aonde se quer chegar. 

Aumenta o comprometimento dos seus gestores, colaboradores e prestadores de 

serviço. Deve nortear o processo de tomada de decisão e estimula a criação dos 

objetivos.  

Ter as declarações claras e bem comunicadas é um desafio. Elas devem ser 

definidoras do papel do INPREV, dos seus objetivos, da forma pela qual se organiza o 

Instituto e dá diretrizes para todos que nele operam, sintetizando o seu propósito.  

Devem também dizer como o INPREV se relaciona com seu público, qual o sentido e 

objetivos a serem ambicionados e o conjunto de valores pelos quais se organiza. 

Essas declarações, que são compostas pela Visão, Missão e, Valores, podem 

ainda ser ampliadas com os objetivos estratégicos e diretrizes gerais de atuação, 

formando o arcabouço documental dos ambientes, institucional e organizacional. 
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Na segunda dinâmica, discutiu-se as declarações corporativas do INPREV, se 

necessitavam ser reconstruídas ou validadas. Para tanto apresentamos e 

questionamos os participantes sobre a qualidade das declarações atuais.  

Com o objetivo de avaliarem se as declarações caracterizam bem o INPREV, 

descrevem a situação atual, o seu contexto de inter-relacionamento, com Ente, 

servidores, pensionistas e demais stakeholders, e uniformizam o conhecimento da 

entidade e do seu contexto. 

Missão: Garantir os benefícios previdenciários aos segurados 

Visão: ser reconhecido pelos segurados quanto a qualidade da gestão previdenciária 

Valores: Transparência, Sustentabilidade e Visão sistêmica 

Separados em grupos, os membros passaram a debater e apresentar seus 

posicionamentos. Passado algum tempo apresentamos referenciais de declarações 

corporativas de outros RPPS e de empresas, levando o grupo a novas discussões. 

Após as apresentações dos grupos, a Diretoria do INPREV, consolidou as duas 

propostas existentes, aprovando as novas declarações corporativas do INPREV.  
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Cabe destacar a riqueza dos debates em que os aspectos que diretamente 

afetam e constroem as Declarações Corporativas do INPREV foram amplamente 

discutidos e a abordagem extremamente participativa, ainda mais tratando-se de uma 

equipe multidiversificada, com alguns servidores que nunca tinham discutido sobre o 

tema previdência, e Planejamento Estratégico e Previdenciário do INPREV. 

O efeito de cocriação foi amplamente benéfico para o processo de 

planejamento, criando uma identificação com situações práticas, na definição de 

frases que percorrem, apresentam e expõe os valores do INPREV. 

Alcançado com muito êxito os objetivos pretendidos pelo planejamento, 

destacado na imagem abaixo, todos se permitiram debater, estabelecer padrões e, 

principalmente, num tempo tão exíguo, contribuir para a formação das declarações 

corporativas do INPREV. 

 

  

Discutindo o tema Previdência, o ambiente interno e externo do INPREV 

Como ponto de largada, para essa etapa foi apresentada a tabulação da 

segunda pesquisa respondida pelos participantes. 

Pontuado os aspectos da Matriz SWOT, outra ferramenta de gestão baseada 

na construção do ambiente no qual o INPREV atua, considerando os seus pontos 

fortes e fracos (ambiente interno) e suas oportunidades e ameaças (ambiente 

externo). 
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Ao se discutir sobre os aspectos do ambiente organizacional, houve a 

necessidade de se pontuar uma visão da conjuntura que ambienta os RPPS, como 

medida para que o INPREV possa estabelecer as suas reais necessidades, bem 

como, para que construa objetivos estratégicos que permita analisar os aspectos 

normativos e de relacionamento com Ente e Servidores, órgãos de supervisão, atores 

da governança, estrutura e funcionamento da entidade.  
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CONTEXTUALIZANDO O AMBIENTE DOS RPPS 

Fazer uma leitura do contexto foi fundamental para estabelecer a forma de 

atuação do INPREV, analisar todos os tópicos que podem afetar a condução dos 

RPPS, a capacidade de financiamento dos regimes, que exijam um ato de gestão de 

maior qualidade e um adequado planejamento para sua ambientação. Dessa forma foi 

discutida a conjuntura e seus contextos para a atuação dos RPPS. 

O facilitador do Planejamento Estratégico trouxe para mesa uma ampla 

discussão sobre a conjuntura, pelo ponto de vista de uma unidade gestora do RPPS, 

perpassando o conhecimento sobre como construir o planejamento estratégico a partir 

da realidade do INPREV, de suas capacidades e necessidades, possibilitando 

consolidar uma visão comum. 

Todos discutiram os pontos apresentados da matriz SWOT e da conjuntura, 

avaliando os principais desafios para os RPPS e buscando projetar o INPREV, de 

acordo com suas declarações corporativas. 

Richard RUMELT

 
 

Partiu-se da simplificação da gestão dos RPPS pelo conjunto de obrigações hoje 
executadas, integrando a gestão de Aposentadorias e Pensões (passivo), dos recursos 
administrados (ativos) e, principalmente, da gestão de riscos inerentes a essas 
atividades. O esquema abaixo sintetiza essa abordagem. 



  

 

           
            Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Varginha 

        Praça Dalva Paiva Ribeiro, 312 - Vila Paiva - CEP: 37.018-625 - Varginha-MG. 
         E-Mail: administrativo@inprev-varginha.com.br - Site: www.inprev-varginha.com.br 

     Fone: (35) 3221-2419 
 

 

 

 

 
 

Com esse propósito, vários contextos foram analisados, bem como o impacto 
que esses podem causar na gestão previdenciária. Trazendo afetação na 
sustentabilidade e na adequação do RPPS com suas obrigações com os atores 
relevantes: os Servidores e Entes públicos. 

A questão maior nesse impacto diz respeito ao compartilhamento de riscos da 
previdência do servidor, agora cada vez mais compartilhado. Lembrando, que até 
então o custeio dos desequilíbrios recaiam, única e exclusivamente, na 
responsabilidade do Ente público.  

A alteração do artigo 149 da Constituição Federal, que trata da contribuição do 
servidor para o RPPS, em seus n artigos 8a, 8b e 8c, trouxe para o debate da 
sustentabilidade dos RPPS uma nova variável: a responsabilidade pelo custeio dos 
déficits também para os Servidores (ativos, inativos e seus pensionistas) possibilitando 
a cobrança de alíquotas maiores sobre os contribuintes e até mesmo as taxas 
extraordinárias.  
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CONSTRUINDO OS OBJETIVOS ESTRATEGICOS 

O primeiro ciclo do planejamento foi muito exitoso, trouxe debates qualificados 

e mobilizou o INPREV, sua diretoria, conselhos, servidores e os participantes 

representantes do Ente e dos Servidores.  

Na última etapa, foram validados os aspectos principais e norteadores do 

planejamento estratégico, construído o seu mapa estratégico e foi estabelecido um 

plano de ações e atividades que buscam endereçar o INPREV para o enfrentamento 

dos seus objetivos estratégicos rumo a sua Visão. 

Foram discutidas as possibilidades, estabelecidos prazos e responsabilidades 

para com o plano de trabalho de 2021 – 2026. O debate serviu para estimular a ação 



  

 

           
            Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Varginha 

        Praça Dalva Paiva Ribeiro, 312 - Vila Paiva - CEP: 37.018-625 - Varginha-MG. 
         E-Mail: administrativo@inprev-varginha.com.br - Site: www.inprev-varginha.com.br 

     Fone: (35) 3221-2419 
 

 

 

 

de todos, sejam como responsáveis pelas ações ou pelo engajamento como 

participante nos trabalhos a serem realizados em atividades, ações, projetos e 

programas a serem executados. 

 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEFINIDOS 

Os objetivos estratégicos nascem no planejamento estratégico a partir de suas 

declarações corporativas, considerados elementos estruturantes, permitindo ao 

INPREV definir como alcançar a sua Visão. Eles devem ser desdobrados em metas, 

para as quais seus líderes direcionarão esforços, podendo ser de longo, médio ou 

curto prazos.  

1. Aprimorar, qualificar e sanear a base de dados cadastrais com vistas a 

garantir: o direito dos segurados, a concessão e pagamentos dos 

benefícios e disseminar a cultura previdenciária; 

2. Garantir com segurança o pagamento de aposentadorias e pensões aos 

segurados; 

3. Buscar o equilíbrio previdenciário de forma técnica, qualificada e 

transparente; 

4. Aperfeiçoar a governança para manter a credibilidade, a excelência do 

atendimento e a sustentabilidade previdenciária; 

a. Consolidar as melhores práticas de gestão e governança 

previdenciária; 

5. Estabelecer a gestão baseada em riscos previdenciários; 

a. Implantar e manter programa de compliance do INPREV até o final 

de 2023; 

6. Desenvolver e aperfeiçoar as competências e o desempenho do Time 

INPREV na construção de resultados; 

7. Implantar um modelo de boas práticas de TI integrando as bases 

relacionadas, mantendo a memória do instituto com vista a estabilidade e 

equacionamento das obrigações previdenciárias;  

8. Gerenciar os ativos previdenciários com foco no longo prazo 

desenvolvendo estratégias e posicionamentos táticos que permitam 

rentabilizar e prover segurança aos recursos administrados; 
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9. Promover a transparência pela demonstração da qualidade da gestão, da 

diversificação dos resultados dos investimentos; 

10. Implantar e disseminar a cultura de educação previdenciária e financeira 

do INPREV; 

a. Estabelecer e aprimorar a interação entre os atores trabalhando em 

conjunto para a conscientização previdenciária; 

Inicialmente duplas de participantes discutiram e trataram de objetivos 

estratégicos para discussão em grupo. As duplas buscaram apontar e qualificar o 

objetivo estratégico considerando a matriz SWOT, a conjuntura existente e o seu papel 

para o futuro do INPREV. Ainda foi debatido, para cada objetivo, iniciativas que 

permitam alcançá-los no decorrer do plano plurianual.  

A partir dessa discussão foi construído o mapa estratégico do INPREV, 

baseado na metodologia do Balanced Score Card, no qual os objetivos estratégicos 

são distribuídos em: Resultados, Público-Alvo, Processos Internos e 

Aprendizado/crescimento. 
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A partir do Mapa Estratégico do INPREV foi possível estabelecer iniciativas 

(compostas por ações, atividades, projetos, programas e processos) que nascem a 

partir da elaboração do 1° Ciclo do planejamento e que aplicadas em 2022 permitem 

buscar os resultados esperados e avaliar, frente as metas de alcance, construindo um 

caminho com vistas ao INPREV do futuro, conforme o plano de trabalho a seguir: 

Bloco de Resultados: 

Responsável Prazo
Desenvolver a cultura de prestação de contas anual; Ana Paula abr/22
Qualificar os servidores para a prestação de contas anual; Ana Paula abr/22
Divulgar sistematicamente os relatórios gerenciais e de governança; Gustavo mensal
Divulgar os principais dados do INPREV com temporalidade, forma e conteúdo. Gustavo mensal

A

Promover a Transparência da Gestão, Resultados e Situação do RPPS

 

Responsável Prazo

Criar o entendimento do INPREV sobre as melhores práticas a serem adotadas; Ana Paula jul/25

Montar um checklist sobre as melhores práticas a serem adotadas e avaliar a assertividade do 
INPREV frente aos seus indicadores;

Ana Paula jul/25

Criar o calendário de obrigações institucionais, de observância (atendimento as normas da 
SPREV e do TCE-MG), cultural, de formação e de integração do INPREV junto aos Poderes e 

Wélem jul/22

Criar a reunião semestral dos fóruns de governança – reunindo a Diretoria, os Conselhos de 
Administração e Fiscal e os membros do Comitê de Investimentos.

Ana Paula 01 e 06/2022

Preparar e organizar os relatórios de gestão, da governança, de controles internos e disseminar 

a comunicação desses aos
Ana Paula Trimestral

Alcançar todos os itens exigidos para manter o nível atual; Ana Paula mai/22

Diagnosticar e alcançar todos os itens exigidos para o nível seguinte; Ana Paula jan/24
Estruturar a cultura de melhoria contínua e evolutiva na governança do INPREV; Ana Paula jan/23

Estudar, avaliar e consolidar as melhores práticas de governança – considerando os Guias Previc de melhores práticas, os 
padrões do nível IV do Programa Pró-Gestão, Informes do RPPS da SPREV, e os programas das associações nacionais 
ABIPEM e ANEPREM.

Buscar evoluir no programa Pró-Gestão, alcançando em 2024 o nível IV de governança. Estabelecer um plano evolutivo.

Aperfeiçoar a governança, a excelência do atendimento e a sustentabilidade do RPPS

B

 

 

 

Responsável Prazo

Estabelecer o mapeamento de riscos, a partir dos processos existentes no
INPREV;

   Éder jul/22

Estabelecer os controles sobre os riscos de maior impacto e afetação –
considerando propensão econômica dada a probabilidade de ocorrência e perda
gerada;

   Éder dez/22

Criar a matriz de riscos do INPREV – estabelecendo o mapeamento dos riscos por
fundos administrados (financeiro e previdenciário);

   Éder dez/23

Contratar um sistema integrado de riscos, que permita ao INPREV prover o
controle efetivo sobre os riscos da sua matriz.

   Wélem dez/23

Estudar, analisar e implantar a cultura de compliance;   Natália dez/23
Estabelecer a política, os processos e definir o perfil do servidor a gerenciar o
compliance e controles internos no INPREV;

  Paulo dez/23

Implantar a estrutura de compliance do INPREV - 2023   Paulo dez/23

C

Estabelecer a cultura de gestão de riscos no INPREV

Implantar o compliance no INPREV

Estabelecer a Gstão Baseada em Riscos
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Responsável Prazo

Comunicar e formalizar o plano junto aos atores da governança (conselhos do
INPREV, autoridades e áreas de gestão de pessoas dos Poderes, autarquias e
fundações)

Ana Paula jan/22

Colheita da base de dados cadastral, avaliação e qualificação junto ao atuário e
pedido para que o atuário elabore um relatório de crítica da base de dados –
demonstrando a evolução da base (ano), as estatísticas gerais, a qualidade da
base cadastral existente, os dados ausentes ou inconsistentes e quais são as
necessárias adequações para o seu saneamento;

    Vivély ago/22

Solicitar ao atuário, após a base cadastral estar qualificada, um relatório de
aderência e adequação das premissas e hipóteses utilizadas no estudo, avaliando-
as frente as ocorrências e as melhores técnicas, demonstrando no relatório as
inconsistências existentes e as necessárias adequações;

   Ana Paula set/22

Avaliar, apresentar e deliberar sobre o estudo atuarial e o parecer do atuário,
previamente ao envio ao Cadprev, percorrer os fóruns de governança e as
autoridades municipais;

   Ana Paula mar/22

Solicitar ao atuário o relatório de ganhos e perdas atuariais sobre o parecer de
2022, demonstrando para cada variável o seu impacto e afetação no resultado
atuarial;

   Ana Paula set/22

Se o resultado for deficitário tratar do plano de equacionamento atuarial.    Ana Paula set/22
Formar o relatório atuarial do ano, disseminar e comunicar aos segurados o
resultado atuarial;

  Fabiana   04/2022

Formar e qualificar a equipe do INPREV sobre o estudo atuarial, avaliar o plano de
trabalho do ano anterior e iniciar o próximo plano, com as devidas correções
sobre o do ano anterior.

   Wélem   08/2022

Estabelecer o plano de trabalho anual para o estudo atuarial
Buscar o Equilíbrio Previdenciário

D

 

 

Responsável Prazo

Mapear, conhecer e qualificar a base cadastral existente; os sistemas utilizados
pelos RH´s (dos Poderes, Autarquias e Fundações); as necessidades para o
estudo atuarial; as possibilidades de integração e propor as adequações
necessárias.
Estabelecer uma ampla comunicação e conscientização das áreas de RH,
possibilitando estabelecer parcerias com vistas a cultura de um cadastro
sistematicamente atualizado.
Estabelecer um calendário que mapeie os perfis, as necessidades de
recadastramento (avaliando riscos e qualidade dos dados) e os bases a serem
cruzadas e integradas para o saneamento da base existente.

Diagnosticar os elementos que permitam ao INPREV segregar os grupos de perfis
e suas necessidades – avaliando fases da vida laboral, etapas para pré-
aposentadoria e estabelecer políticas de pós-aposentadoria.
Estabelecer o acompanhamento do risco iminente de aposentar - período
compreendido pelos 5 últimos anos prévios à aposentadoria;
Estabelecer ao menos quatro perfis: Jovens na vida laboral, pré-aposentadoria,
direito adquirido e aposentados.

Desenvolver fluxos qualificados de pagamentos de benefícios, de arrecadação e
de liquidez para os investimentos;

Eder jun/22

Qualificar os estudos de ALM, verificando a aderência e adequação dos fluxos de
obrigações, de arrecadação e de investimentos.

Paulo jun/22

Aprimorar, Qualificar e Sanear a Base de Dados Cadastrais

jun/22   Vivély

Gustavo mai/22

Estabelecer a política de base cadastral do INPREV – propiciando recadastrar e prover o contínuo saneamento 

Mapear e tabular os dados dos servidores de forma a conhecer e estabelecer os momentos adequados para 
interação e disseminação da cultura previdenciária.

Projetar a evolução futura com evolução e acompanhamento da maturidade do regime previdenciário. 
Comparando ativos e inativos

E

 



  

 

           
            Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Varginha 

        Praça Dalva Paiva Ribeiro, 312 - Vila Paiva - CEP: 37.018-625 - Varginha-MG. 
         E-Mail: administrativo@inprev-varginha.com.br - Site: www.inprev-varginha.com.br 

     Fone: (35) 3221-2419 
 

 

 

 

Responsável Prazo
Qualificar e estruturar as necessidades de pessoas na área de gestão de pessoas –
profissionais, perfis, formação e segmentos de atuação;
Qualificar, estudar e determinar a necessidade de sistemas para gestão dos
recursos do INPREV, avaliando as melhores práticas e conhecendo os
fornecedores, as necessidades da área e a segregação de responsabilidades;

Estabelecer a estrutura para concessão;
Desenvolver a política e o regimento de crédito consignado do INPREV;

Desenvolver os procedimentos para acompanhamento, mapeamento e efetivação
de cobrança sobre a inadimplência no segmento de crédito consignado;

Desenvolver a avaliação dos custos e riscos a serem cobertos, bem como da
definição de taxa de juros a ser praticada no segmento de concessão de crédito
aos segurados;
Estabelecer o mapeamento dos processos de investimento, desinvestimento e de
concessão de empréstimos consignados aos segurados;

Paulo jul/22

Avaliar anualmente os gestores de investimentos do INPREV, com critérios para
manutenção e quando necessário de substituição dos gestores.

Paulo dez/23

Paulo jul/22

Gerenciar os Ativos Previdenciários com Foco no Longo Prazo

  Wélem   03/2022

Estabelecer a tomada de conhecimento sobre o mercado de crédito, dos riscos e processos envolvidos, bem 
como de visitas de entidades que atuem no crédito aos participantes (EFPC);

Estabelecer a capacitação necessária para os profissionais com função ou cargo que atue no processo de 
escolha, seleção e tomada de decisão sobre os investimentos do INPREV;

F

 

 

Responsável Prazo

Avaliação pelo Engenheiro da SEHAD    Paulo Cicconi mar/22
Adaptação e melhoria dos processos mapeados;
Normatização dos processos readequados, estabelecendo padrões uniformes para
os processos mapeados;
Estabelecer pontos de controle sobre os processos mapeados, buscando corrigir
inconsistências, evitar retrabalho, estabelecer trilhas de acompanhamento e
auditoria.

Estabelecer o processo lógico, com prazos, responsabilidades e procedimentos a
serem adotados;

   Wélem fev/22

Dimensionar as críticas ao sistema, sua operacionalidade e a necessidade de
melhorias a serem aplicadas;

  Michele mar/22

Discutir com o prestador de serviços as melhorias a serem aplicadas e a
necessidade de novas funcionalidades;

  André abr/22

Acompanhar e apontar junto ao gestor do controle para adequada avaliação e, no
que couber, imputação de glosas ou punições por inconformidades

  André abr/22

Estabelecer padrões de segurança cibernética Wélem jul/22

fev/22

G

Garantir com segurança o Pagamento de Aposentadorias e Pensões
Avaliar, qualificar e reposicionar o mapeamento dos processos das áreas de benefícios (arrecadação, concessão 
de benefícios, auditoria médica, folha de pagamento e de compensação previdenciária);

Normatizar o processo de controle para pagamentos indevidos

Avaliar o Sistema de Benefícios Previdenciários

Responsável 
cada setor

 

 

Responsável Prazo

Estabelecer o plano de LGPD do INPREV;  Ana Paula   07/2022
Desenvolver o conhecimento para execução do e-Social;  Michele   03/2022
Instituir a Política de Segurança da Informação do INPREV;  Ana Paula   09/2022
Aplicar e avaliar o teste sobre os padrões estabelecidos na Política de segurança
da informação do INPREV;

 Ana Paula   12/2022

H

Implantar um Modelo Integrado de TI
Estabelecer a política de gestão e proteção de dados do INPREV
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Responsável Prazo
Promover a metodologia e aplicar a avaliação de desempenho dos servidores do
INPREV;

  Ana Paula   Anual

Avaliar a necessidade por órgão, área ou obrigação de certificação;
Estabelecer um processo de capacitação para os conselheiros, dirigentes e
servidores;

  Wélem jan/22

Estabelecer o cronograma com formação por área e necessidades;

Estabelecer uma política de evolução e desenvolvimento de carreira do INPREV,
permitindo estabelecer o plano de cargos, carreira e evolução funcional;

  Ana Paula 2023

Estabelecer a formação sobre o crédito consignado.   Paulo  08/2022
Vincular a participação em Congressos, seminários, curso e eventos no programa
anual de capacitação.

  Wélem  01/2022

Estabelecer o plano de capacitação anual – envolvendo as necessidades de aprendizado do INPREV, as 
certificações e habilitações dos profissionais que atuam no ato de gestão e decisão do INPREV e a educação 
previdenciária de todos os servidores do Instituto;

Desenvolver e Aperfeiçoar as Competências e o Desempenho do Time INPREV

I

 

 

Responsável Prazo

Estabelecer o projeto de pré-aposentadoria;   Vivély   02/2022
Estabelecer o projeto de pós-aposentadoria;   André   06/2022
Desenvolver o projeto que permita atuar com os servidores, desde a admissão até
a aposentadoria, apoiando a tomada de conhecimento necessário para o futuro
como aposentados;

  Vivély   08/2022

Desenvolver o programa de educação financeira para os servidores;    Paulo    09/2022

J

Desenvolver o programa de Educação Previdenciária do INPREV
Implantar e Disseminar a Cultura de Educação Previdenciária e Financeira do INPREV

 

 

Por fim, será estabelecido um mapeamento que permitirá avaliar a participação 

dos membros do INPREV, diretores, técnicos e conselheiros, nas etapas e planos de 

trabalho, verificando suas contribuições, os obstáculos enfrentados e a correção de 

rota adotada para sanar os obstáculos. 
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MODELO DE GESTÃO – SAINDO DA FORMULAÇÃO PARA EXECUÇÃO 

Um dos maiores desafios do Planejamento Estratégico e Previdenciário é 

constituir a sua execução. Os líderes devem estar à frente dos projetos, demandando 

e orientando a sua execução. Sendo ativos não apenas na cobrança, mas no 

entendimento de aspectos que podem emperrar ou dinamizar a realização dos 

objetivos.  

Montar uma linguagem mais direta e assertiva para acompanhar, demonstrar e 

realizar os planos de trabalho. Nesse sentido temos que constituir uma modelagem 

que permita ouvir sistematicamente os responsáveis pela execução, apoiar a 

construção de mecanismos de reporte e evidenciação e, por fim, constatar o alcance 

de metas frente aos indicadores estabelecidos. 
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CONCLUSÃO 

 

O Planejamento Estratégico e Previdenciário do INPREV permitiu mobilizar e 

integrar os debates relevantes por seus principais públicos-alvo. Como ferramenta 

gerencial conseguiu envolver e mobilizar o TIME INPREV e ao mesmo tempo provocar 

seus principais usuários a conhecer como opera o RPPS do município de Varginha. 

Colocou a questão da interdependência entre todos que atuam no Instituto, 

seus servidores, dirigentes e conselheiros, independentemente de cargos ou funções 

exercidos, conforme lembrou a Diretora-Presidente Ana Paula, “todos estamos como 

servidores do Município contribuindo para o nosso futuro”.  

Ao longo dos debates e interações tivemos a participação de dois servidores, 

Natália Bonfim e Paulo Ciccoto, que embora não exerçam nenhuma função ou tenham 

qualquer cargo no INPREV muito contribuíram no debate, trazendo a leveza de quem 

vê de fora e ao mesmo tempo trazem seus conhecimentos nas áreas de atuação. 

A Conselheira Néia, ao longo dos debates nos provocou a pensar em como 

integrar os demais conselheiros nesse importante debate que é consolidar a cultura 

previdenciária do Município de Varginha. 

Para que os processos sejam completos será fundamental sair da etapa de 

formulação para a de execução, colocando os propósitos e esforços debatidos em 
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prática. Nessa etapa os participantes devem colocar seus melhores esforços e, 

também, a liderança dos dirigentes deve integrar motivação e estímulos para que as 

metas e resultados sejam construídos. 

O primeiro desafio é o de criar um cronograma de atividades do planejamento. 

Nele todos os objetivos terão prazos, responsáveis e metas estabelecidos. Os 

primeiros meses serão importantes para a realização de estudos e diagnósticos e a 

partir do segundo semestre de 2022 a operacionalização. 

Muitas etapas serão consistidas pela avaliação do custo/custeio, de avaliação 

das capacidades internas, da formação e qualificação da equipe e outras tantas que 

irão depender da interação com as autoridades e áreas técnicas municipais: RH dos 

poderes, autarquias e fundações.  

Internamente será importante estabelecer um acompanhamento com a 

designação de um servidor do INPREV para acompanhar e mobilizar o Time, bem 

como para subsidiar a Diretoria Executiva de informações e avaliações que permitam 

gerenciar o planejamento estratégico. 

Os desafios já foram mais do que listados: adaptação, capacitação, 

posicionamento, formulação e execução. Cuidar para que o INPREV enfrente esses 

desafios será fundamental. Reservar um período diário para entender as suas 

responsabilidades e obrigações, bem como criar uma agenda de reuniões executivas 

para acompanhar e posicionar a equipe. 
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Percorrer a jornada inteira, como proposto no slide acima é que permitirá ao 

INPREV alcançar a sua Visão:  

Ser referência nacional pelo emprego das melhores práticas de 

gestão, governança e disseminação da cultura previdenciária. 

Dessa forma cabe a Diretoria do INPREV gerenciar o Planejamento Estratégico 

Previdenciário de forma assertiva e direta. Estabelecendo linhas de efetividade que 

nos permita trilhar o caminho proposto, por etapas e avaliações. 

 

Para tanto, os objetivos estratégicos devem ser sistematicamente avaliados, 

verificando nesse primeiro momento o seu alcance frente as iniciativas propostas. A 

sua realização será a primeira medida, considerando como alvo para os exercícios de 

entregas efetivas e avaliação de desempenho. 

Para as metas de 2022, temos a evolução na nota obtida no programa Pró-

Gestão, permitindo a manutenção e a evolução frente aos critérios para atendimento 

ao nível III do programa.  

Outro indicador será o de melhoria e adequação de conformidade, frente as 

dimensões da nota do Índice de Situação Previdenciária – ISP/SPREV. E para 2023, o 

objetivo será obter as melhores notas, nas medidas de avaliação do ISP. 

Teremos também o aprendizado sobre os indicadores de efetividade do 

Planejamento Estratégico Previdenciário, verificando conformidade e efetividade. 

Serão avaliados e mensurados forma, conteúdo e grau de execução pelos 

responsáveis, frente aos prazos estabelecidos. 

Para o 2º Ciclo do Planejamento Estratégico e Previdenciário do INPREV 

teremos a criação de indicadores e metas com definições não mais de efetivação, mas 

mensurando o alcance dos objetivos frente a melhoria da governança, da realização 
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da educação previdenciária e financeira e, por fim, do estabelecimento de medidas de 

gerenciamento de riscos. 

Dessa forma, serão estabelecidas reuniões de gestão do Planejamento 

Estratégico e Previdenciário, as periodicidades serão mensais, compondo o escopo 

das reuniões da Diretoria Executiva, e trimestrais, compondo as reuniões com todo o 

Time INPREV. 

Semestralmente serão realizadas reuniões com os Conselhos e Comitês, de 

forma a inteirar todos os membros da governança, demonstrando os resultados e 

avaliando as melhorias do processo. 

Atores: 

1) Coordenador do PEP do INPREV; 

2) Responsável designado no PEP por cada iniciativa estabelecida; 

3) Diretores do INPREV; 

4) Time INPREV; 

5) Conselheiros e membros do Comitê de Investimentos do INPREV; 

6) Facilitador ABCPREV. 

Nas reuniões do PEP do INPREV o coordenador deverá apresentar o cronograma 

global do 1° Ciclo do PEP. A partir do cronograma ele obtêm as informações 

necessárias (1) com os responsáveis determinados no PEP (2), verifica a situação das 

iniciativas estabelecidas quanto a sua realização, prazos e capacidade de realizar as 

atividades.  

Sistematizados, os dados pedem que as áreas de negócios responsáveis 

(diretorias do INPREV) vejam a necessidade de apoio ou de integração com outras 

áreas. Detalha e discute com os responsáveis pelas iniciativas a existência de um 

plano de atuação e se há capacidade de realização dos atores envolvidos.  

Fechado o ciclo de interações, é agendada a reunião do PEP. Na reunião com os 

diretores serão apresentados apenas os processos, projetos e ações que atendam o 

cronograma, que estejam dentro do prazo ou que necessitem ser renegociados, bem 

como as inconformidades existentes. 
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A Diretoria Executiva após a reunião do PEP deverá tomar as iniciativas que 

permitam reposicionar e adequar o PEP frente aos seus objetivos estratégicos e as 

iniciativas para o seu alcance. 

 

 

Calendário do PEP do INPREV Varginha 

   

 

A partir da 8ª reunião do PEP será estabelecida o calendário e as atividades 

que irão compor o 2° Ciclo do Planejamento Estratégico e Previdenciário do INPREV, 

inicialmente programado para ocorrer no mês de setembro de 2022, em data a ser 

definido pela Diretoria do INPREV.  
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Etapas de divulgação do PEP do INPREV Varginha.  

Para validar e deliberar sobre o PEP do INPREV Varginha, a Diretoria 

Executiva deverá apresentar o resultado do 1° Ciclo do Planejamento Estratégico do 

INPREV aos Conselhos de Administração e Fiscal, bem como após a deliberação 

realizar uma apresentação para toda a equipe do INPREV. 

Indo na linha de efetividade será importante estabelecer um projeto de 

comunicação visual, para apresentar e comunicar os resultados do PEP. O projeto 

deverá estabelecer duas grandes iniciativas:  

 Apresentar e comunicar as novas Declarações Corporativas e suas novas 

imagens no INPREV, utilizando as salas de atividades comuns, as salas das 

diretorias e os espaços comuns para divulgar e adesivar o Instituto; 

 Disponibilizar em documentos, portal e informes aos servidores as Declarações 

Corporativas e os objetivos estratégicos. 
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Preparação, facilitação e redação: 

 

 

 

A consultoria especialista em formação e gestão da Previdência do Servidor 

Público. Apoiando os RPPS, Entes e Servidores Públicos a construírem 

sustentabilidade e adequação nos regimes de Previdência. 

 

Facilitador: Edevaldo Fernandes da Silva 

Diretor Técnico da ABCPREV Gestão e Formação, Consultor de Valores Mobiliários, 

Professor do Instituto Ideas e Colaborador do IPCOM.  

É Consultor de Valores Mobiliários, desde 2015, CPA-20 pela Anbima e Certificado 

Gestor Previdenciário pelo ICSS. 
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