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Apresentação
Planejar a estratégia no Instituto de Previdência
Social dos Servidores Públicos Municipais de
Santos - IPREVSANTOS - é uma arte que requer
eficiência, informações adequadas e
conhecimento das necessidades dos segurados

e beneficiários. É esperado que as decisões
tomadas pela instituição entejam bem
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alinhadas com os objetivos aqui retratados.
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1. CONTEXTO
1.1 Bases para a construção do
Planejamento Estratégico
P lanejamento estratégico é um instrumento de gestão utilizado pelos melhores inst itutos de
previdência para orientar as decisões atuariais, admin istrativas e de investimentos. O

IP REVSANTOS iniciou discussões sobre a metodologia de planejamento estratégico como
mecanismo de tomada de decisão em 2017, mas somente em 2019 conseguiu organizar um
documento consistente baseado na Gestão Orçamentária e relacionado com o P lanejamento

P lurianual – PP A. Neste documento, explic itou-se a identidade do IP REVSANTOS através
da missão, visão de futuro e a cadeia de valor de processos da instituição.

Decorrente desta

identidade, o grupo de trabalho definiu 4 áreas estratégicas para a instituição:

Segurados e beneficiários;


Financeira e atuarial;



P rocessos;



P essoas e infraestrutura.

P ara cada uma destas áreas foram formulados objetivos estratégicos, projetos, agendas e
ações estratégicas, com vários níveis de aprofundamento e detalhamento. A Partir de 2020, o
planejamento estratégico recebe aporte de recursos na proposta orçamentária anual, para

permitir que se possa avaliar o real impacto das ações implantadas na qualificação das
múltip las ativ idades da instituição. Apesar da dificu ldade de correlação entre investimentos e
efetividade na implantação de planos de ação, o conceito de planejamento estratégico como

método de gestão foi incorporado à cultura instituciona l ao longo de 2019. As diretorias e
servidoras e servidores do IP REVSANTOS tomam decisões com base em algum tipo de
planejamento. Em conclusão, o IP REVSANTOS incorporou a gestão estratégica na sua
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cultura instituc ional, mas necessidade aprimorar os mecanismos de gestão do processo de
plane jamento estratégico, visando avaliar a amplitude e o impacto das ações já implantadas,
em especial a definição das metas e o acompanhamento do desempenho dos indicadores
estratégicos.
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2. REFERENCIAL METODOLÓGICO
2.1 Terminologias
Antes de apresentar a metodologia utilizada para a etapa de formação em P rocessos Gestão da
Estratégia faz-se necessário a definição de alguns termos que são utilizados neste contexto, sendo
estes:

●

M apa Estraté g ico - O Mapa Estratégico é a representação visual da estratégia, como os
objetivos se integram e combinam para descrever a estratégia. Cada organização adapta o
seu mapa estratégico ao seu conjunto específico de objetivos estratégicos.

●

Obje tivo Es tratégico - Resultado que deve ser alcançado pela organização no horizonte de
planejamento.

●

Proje to - São esforços temporais – com início , meio e fim – empreendidos pelos

integrantes da organização com a finalidade de alcançar os objetivos estratégicos. Os
P rojetos Estratégicos caracterizam-se por serem o conjunto de ações necessárias para
atingir o resultado desejado.

●

Indicadores - Os indicadores são demonstrações quantitativas de um determinado aspecto
da realidade. São ferramentas muito úteis para comparar desempenhos e mensurar
resultados.
Metas - São patamares quantitativos que têm como objetivo servir de referência para o

movimento desejado ou viável de um indicador
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●

Fig ura 1 .1 : Relacio n amen to en tre o M ap a Es tratégico, o bjetiv os, in d icadores, e metas es tratég icas ,
in d icad o res e metas d o s ó rgãos (p ain éis d e contrib uição) e o s p rojeto s es tratégicos.
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2.1 Metodologia

A metodologia utilizada foi baseada em elementos do Plane jame nto Es traté gico Situacional –
PES (Matus, 1993) – e do Balance Score d Card – BSC (Kaplan e Norton, 1996).
VISÃO GERAL - PES



Reconhecime nto da complexidade, da fragmentação e da incerteza que caracterizam os
processos sociais;



Os problemas se apresentam não estruturados;



Poder se encontra compartido: nenhum ator detém o controle total das variáveis que estão

envolvidas na situação.
COM PONENTES


A explicação situaciona l é sempre multidime ns ional e totalizante com múltiplas
dimensões da realidade: política, econômica, ideológica, etc.



Exige uma vis ão inte rdis ciplinar e multis s e torial e deve adaptar- se ao plano setorial sem

abandonar as outras dimensões e espaços de explicação;


É dinâmica, articulando pas s ado, pre se nte e futuro, através do desvendamento dos
processos causais, da expressão atual e da análise das tendências futuras;



É ativa, pois cada ator busca com a explicação fundame ntar sua ação. É, portanto, além de
autorreferencial, também policê ntrica;



Deve ser rigoros a no sentido de buscar apreender as determinações essenciais, para além
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dos fenômenos aparentes e das causas imediatas.
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VISÃO GERAL – BSC


Estruturação

e simplificação

da Estratégia da organização

por meio de quatro

perspectivas – Financeira, Clientes, Processos Interno e Aprendizage m e Crescimento;


Formalização da relação de causa e efeito entre os diferentes componentes da Estratégia;



Explic itação da contribuição das diferentes áreas e colaboradores da organização.
COM PONENTES



M apa Es traté gico: Descreve a estratégia da organização através de objetivos
relacionados entre si e distribuídos nas quatro dimensões (perspectivas).



Obje tivo e s traté gico: O que deve ser alcançado e o que é crítico para o sucesso da
organização.



Indicadore s e Me tas : Como será medido e acompanhado o sucesso do alcance do
objetivo. É o nível de desempenho necessário.



Proje tos Es traté gicos : Ações estruturadas para alcançar os objetivos estratégicos e
metas da organização.

Para fa zer da Gestão Estraté gica um so luc io nador dos grandes desafios do IPREVSANTOS,
fora m utilizados ele mentos da metodo lo gia Prob le m- Dr ive n Itera tive Adaptio n – PDIA
(Andre ws, Pritc hett, Woolcock, 2017). A utilização do método de imp la ntação de so luções

direc io nadas aos gra ndes prob le mas motivo u a muda nça de a lgumas etapas na co nstr ução do
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desdobramento da estratégia.
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3. GESTÃO ESTRATÉGICA
3.1 Missão

Garantir a concessão e
pagamento de benefícios com a
manutenção do equilíbrio
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financeiro e atuarial
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3.2 Visão

Ser o melhor Regime Próprio de Previdência Social –
RPPS - do Brasil;
Ser um RPPS pioneiro na oferta de serviços digitais;
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Ser reconhecido pelos nossos segurados e seus
dependentes pela excelência no atendimento;
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3.3 Áreas Estratégicas

Excelência em pessoas e infraestrutura;
Excelência em processos;

Excelência financeira e atuarial;
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Impacto positivo para os segurados e beneficiários;
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3.4 Mapa Estratégico
O Mapa Estratégico do IP REVSANTOS é a representação visual da estratégia, ela apresenta os
objetivos e como eles se interagem para descrever a estratégia. Na base do mapa estão os
objetivos para excelência em pessoas e infraestrutura, que apoiam os objetivos para excelência

em processos, que impactam na excelência financeira e atuarial.

Esse conjunto de objetivos visam gerar impacto na sociedade, que estão representados nos

objetivos estratégicos para os segurados e beneficiários do instituto.

Os objetivos estratégicos para os segurados e
beneficiários são:
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“
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Garantir a manutenção do pagamento integral e em dia aos beneficiários;



Ser proativo na relação com os segurados e beneficiários ;



Difund ir a cultura previdenciária;



Garantir uma percepção de excelência em relação ao IPREVSANTOS.

Os objetivos estratégicos para excelência financeira
e atuarial são:

“


Aperfeiçoar a eficiência alocativa de recursos previdenciários;



Atuar ativamente nas discussões que impactam na previdência municipal de Santos;



Aprimorar os instrumentos de concessão e manutenção de benefícios;



Implementar o regime de previdência complementar;



Aperfeiçoar a Gestão Orçamentária.

Os objetivos estratégicos para excelência em
Processos:

“

Fortalecer a Governança Institucional; Desenvolver



sistemática de avaliação dos serviços; Digitalizar



processos e serviços.
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Os objetivos estratégicos para excelência em
pessoas e infraestrutura são:

“
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Aprimorar competências;

Implantar soluções tecnológicas;

Reestruturar o quadro funcional e organograma;
Adequar infraestrutura física;
Estruturar ambiente tecnológico.

Fig ura 3 .4 .1 : M apa Es tratég ico d o IPREVSA NTOS
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3.5 Indicadores Estratégicos

Cada objetivo estratégico possui um ou mais indicadores estratégicos a ele
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relacionados. Cada indicador possui:
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Responsável pela coleta;



Responsável pelo desempenho do indicador;



Metas;



Finalidade;



Polaridade;



Unidade de medida;



Periodicidade da coleta e análise;



Fórmula;



Descrição dos termos da fórmula;



Memória de cálculo considerando as fontes de coleta de dados.

Indicadore s Es traté gicos

Objetivo Estratégico

#

Indicadores

1

Garantir a manutenção do pagamento Percentual de beneficiários pagos corretamente
integral e em dia aos beneficiários

2

Ser proativo na relação com os segurados e Percentual de tipos de serviços que possuem
beneficiários
mecanis mo para informar ao solicita nte sobre o
avanço de cada etapa até sua conclusão

3

Difund ir a cultura previdenciária

4

Garantir uma percepção de excelência em Notas atribuidas a cada serviço prestado pelo
relação ao IPREVSANTOS
IPREVSANTOS aos segurados e beneficiários

5

Aperfeiçoar a eficiência
recursos previdenciários

6

Atuar ativa me nte nas d isc ussões q ueNão se aplica
impacta m na pre vidê nc ia munic ipa l de
Santos

7

Aprimorar os instrumentos de concessão e Quantidade de Processos/procedimentos de
manutenção de benefícios
Concessão e Manutenção de benefícios que tiveram
30% de redução no tempo de execução

alocativa

Participação de Segurados e Beneficiár ios em
eventos sobre Cultura Previdenciária

de Rentabilidade de recursos previdenciários : Meta
Atuarial

Quantidade de Benefícios com dados do prontuário
médico registrado em sistema
Implementar
complementar

o regime

9

Aperfeiçoar a Gestão Orçamentária

Percentual de execução Orçamentária (previsto x
executado)

10

Fortalecer a Governança Instituciona l

Itens Relacionados à Governança Corporativa do
Pró- Gestão (nível III), impla ntados no Instituto

11

Desenvolver sistemática de avaliação dos Percentual de serviços com sistemática de avaliação
serviços
implantada e acompanhada

12

Digita lizar processos e serviços

Percentual de tipos de serviços fornecidos através
de plataforma digita l

13

Aprimorar competências

Percentual de servidores que preencham nível de
competência desejado pelo IPREVSANTOS

14

Implantar soluções tecnológicas

Em construção

15

Reestruturar
organograma

16

Adequar infraestrutur a física

Percentual de etapas concluídas para adequação da
estrutura física do Instituto

17

Estruturar ambiente tecnológico

Em construção

o

de previdência Percentual de servidores que segurados por plano
de previdência comple me ntar

quadro

funciona l

e Percentual de servidores do quadro próprio
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8

Va le ressa ltar que a lguns ind icadores a inda estão e m fase de teste e va lidação, ou de
ativação dos meca nis mos de co leta e pode m so frer a lterações o u incre me ntos no s
próximos meses. A expectativa é que em 2020 a gestão dos indicadores seja efetivada.
Em relação ao objetivo 6, “atuar ativa me nte nas d isc ussões que impactam na
previdê nc ia munic ipa l de Sa ntos ”, va le fr isar q ue e le possui uma nature za d ifere nte dos
de ma is. Ma is do q ue um objetivo a ser alca nçado, e le represe nta um pos ic io namento

estratégico do IP REVSANTOS e m re lação as dec isões q ue impacta m na pre vidê nc ia do
municíp io e a qualidade da gestão financeira e atuarial do instituto.

3.6 Agendas, Ações e Projetos Estratégicos
Os projetos estratégicos utiliza m conceitos de Gestão Ágil, incorporando ao trabalho as
seguintes características:
•

Usuários se tornam parte da equipe de desenvolvime nto;

•

Entregas frequentes e intermediárias ;

•

Planos frequentes de mitigação de riscos desenvolvidos pela equipe;

•

Discussões frequentes e periódicas de status com a equipe;

•

Transparência no planejamento e desenvolvime nto;

•

Reuniões frequentes com as partes interessadas para monitorar o progresso;

•

Problemas não são ignorados e ningué m é penalizado por reconhecer ou descrever
qualquer problema não visto.

As ações estraté gicas possue m as mes mas caracter ísticas dos projetos, co m a d ifere nça
de que poss ue m cur tíss ima d uração e não passa m por um p la neja me nto pré vio de
entregas esperadas e desdobramento do projeto.
Já as age ndas estraté gicas não poss ue m a caracter ística de um projeto, po is não tem
Re latório de Atividades

iníc io, me io e fim previstos e se u desenvo lvime nto depende d ireta me nte da ação e
vo ntade po lítica de órgãos parce iros. Entreta nto, prec isa m ser mo nitoradas pela s
lidera nças do IP REVSANTOS po is possue m impacto d ireto
estratégico.
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no p la neja mento

Segue abaixo a lista de projetos estratégicos no IPREVSANTOS.

Nº

OBJETIVO ESTRATÉGICO

1 Garantir a manutenção do pagamento
integral e em dia aos beneficiários
2 Ser proativo na relação com os s egurados e
beneficiários
3 Difundir a Cultura Previdenciária
4 Garantir uma percepção de excelência em
relação ao IPREVSANTOS
4 Garantir uma percepção de excelência em
relação ao IPREVSANTOS
4 Garantir uma percepção de excelência em
relação ao IPREVSANTOS
5 Aperfeiçoar a eficiência alocativa de
recurs os previdenciários
6 Atuar ativamente nas dis cus s ões que

PROJETO ESTRATÉGICO

ENTREGA

EM CONSTRUÇÃO

PROGRAMAR

EM CONSTRUÇÃO

PROGRAMAR

EM CONSTRUÇÃO
Es trutura de Comunicação do
IPREVSANTOS
Es truturação da Central de
Atendimento
Programa de Pós Apos entadoria

PROGRAMAR
PROGRAMAR

EM CONSTRUÇÃO

PROGRAMAR

EM CONSTRUÇÃO

PROGRAMAR

PROGRAMAR
DEZ/20

7 Aprimorar ins trumentos de conces s ão e
manutenção de benefícios
7 Aprimorar ins trumentos de conces s ão e
manutenção de benefícios
7 Aprimorar ins trumentos de conces s ão e

manutenção de benefícios
8 Implementar o regime de previdência
complementar
9 Aperfeiçoar Ges tão Orçamentária
10 Fortalecer a governança Ins titucional
10 Fortalecer a governança Ins titucional
10 Fortalecer a governança Ins titucional
11 Des envolver s is temática de avaliação dos
s erviços

Perícia 2.0

MAI/20

Recens eamento

MAI/20

Comprev

MAI/20

EM CONSTRUÇÃO

PROGRAMAR

EM CONSTRUÇÃO
Controle Interno
Pró-Ges tão Nível III
Compliance

PROGRAMAR
OUT/20
DEZ/20
DEZ/20
PROGRAMAR

Criação de área dentro do s ite para o
beneficiário emitir opinião s obre o
s erviço pres tado
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impactam na previdência municipal de
Santos
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12 Digitalizar processos e serviços

12 Digitalizar proces s os e s erviços

Disponibilização de Serviços Site
(Holerite, Informe de Rendimento,
Extrato Previdenciário,
Agendamentos, Declarações, Isenção
de IR e Informação PG 13º)

FEV/20

MAR/20

12 Digitalizar proces s os e s erviços
13 Aprimorar competências

Dis ponibilização de Serviços Site
(Holerite, Informe de Rendimento,
Extrato Previdenciário,
Agendamentos , Declarações , Is enção
de IR e Informação PG 13º)
Digitalizar Serviços
Plano de Carreira

13 Aprimorar competências

Recebimento de novos Servidores

JUN/20

14 Implantar s oluções tecnológicas

MAR/20

14 Implantar s oluções tecnológicas

Implantação de Nova Folha de
Pagamento
Des envolvimento de novo Site

14 Implantar s oluções tecnológicas
14 Implantar s oluções tecnológicas
14 Implantar s oluções tecnológicas

Sis tema bus ines s intelligence (B.I.)
Sis tema Contábil
Sis tema de proces s os Digitais

15 Rees truturar o quadro funcional e
organograma

Realização de Concurs o

ABR/20

16 Adequar es trutura fís ica
17 Es truturar ambiente tecnológico

Reforma Sede IPREVSANTOS
Implantação de infraes trutura de TI

MAI/20
MAI/20

DEZ/20
JUN/20

MAR/20

PROGRAMAR
PROGRAMAR
DEZ/20

Ao longo do monitoramento da estratégia, novos projetos serão priorizados, pois, somente via projetos,
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ações e agendas estratégicas os objetivos estratégicos poderão ser alcançados.
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4. ESTRUTURA DE
GOVERNANÇA
4.1 Princípios da Estrutura
Fina lizada a fase de planejamento, in icia-se o monitoramento da estratégia. Nessa fase os

projetos são implementados e os indicadores monitorados. O IP REVSANTOS determinou
uma estrutura de Ritos de Acompanhamento da Estratégia, com regras e papéis definidos. A
figura abaixo sintetiza as etapas do Rito de monitoramento, que ocorre semanalmente no
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IP REVSANTOS.

Fi gura 4.1: At ividades do Rit o de M onit oramento da Est ratégia
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Abaixo es tão repres entados os papéis no m onitoram ento da estratégia do
IPREVSANTOS e s uas princ ipais atribuiç ões.

Coordenadores de
Projetos

Gestor do Rito de
Monitoramento

Responsável pelos
Indicadores
Estratégicos
Conselho de
Administração e
Conselho Fiscal

Principais Atribuições
Es tabelecer diretrizes e prioridades para alocação de
recurs os ;
Realizar, s emanalmente, reunião de acompanhamento da
implantação dos projetos , ações e agendas es tratégicas ;
Revis ar o Planejamento Es tratégico para que es teja
adequado à realidade do IPREVSANTOS;
Elaborar relatório de avaliação de cumprimento do
Planejamento para s er incorporado ao relatório de
governança.
Coordenar as equipes res pons áveis pelos projetos
es tratégicos ;
Des dobrar o projeto em entregas ;
Manter o painel de monitoramentoatualizado;
Pres tar contas do des envolvimento do
projeto.
Garantir o funcionamento do Rito de Monitoramento da
Es tratégia;
Revis ar as regras e papéis ;
Aprimorar as ferramentas de acompanhamento dos
projetos e indicadores ;
Pres tar contas s obre o des envolvimento do planejamento
es tratégico.

Atualizar as informações e dados dos indicadores ;
Pres tar contas s obre o des empenho dos indicadores
es tratégicos .
Monitorar o Planjemento Es tratégico
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Papéis
Comitê Estratégico

24

5. Considerações Finais
O P lanejamento Estratégico no IP REVSANTOS é recente e envo lve u func io nár ios

que atua m e m d ifere ntes d iretor ias. Espera mos q ue a cultura de P la neja me nto,
Monitora me nto e Ava liação da estraté gia e dos projetos possa ser incorporadas
na instituição.

As lidera nças inter na lizara m os processos, metodo lo gias e ferra me ntas para
comp letar o Cic lo de Gestão Estraté gica. Espera- se que dessa for ma as
atividades dos processos de gestão possa m se guir gera ndo resultados, os

projetos estratégico s possam ter ê xito e os ind icadores definidos possam
demonstrar a médio e longo prazo os ganhos alcançados.

Os próximos passos pretendidos com o trabalho são:

1.

Aco mpa nha me nto per iód ico dos res ultados pe las

lidera nças para

direc io nar os projetos. As exper iê nc ias e m projetos a nter iores de mo nstra m
que, se m um aco mpa nha me nto per iód ico, incorporado a rotina da Alta
Direção, as atividade s do dia a d ia se sobressae m aos projetos pr ior izados,

fa ze ndo co m q ue a Gestão não a lca nce e m s ua ple nitud e os resultados
projetados.
2.

Determinação de projetos estruturantes para o alcance dos objetivos
estratégicos que não apresentaram suficiê nc ia na primeira análise.

3.

Avaliação permanente junto aos órgãos direcionadores para priorização de
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novos projetos, revisão dos objetivos e aprimoramento dos indicadores.
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