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4Carta da Diretora-Presidente • 4

Como participante, deposito no Serpros minha expec-

tativa de um futuro economicamente tranquilo. Para 

isso, entendo que os componentes estratégicos deve-

rão estar alinhados a uma nova realidade. 

Assumi a presidência do Serpros em meio a um ce-

nário de desafi os e expectativas por parte daqueles 

que depositam em nós a confi ança: os participantes 

e assistidos.

Unidos a uma valorosa diretoria e um competente 

grupo de líderes, nós da Diretoria Executiva apre-

sentamos as bases estratégicas para nossa jornada 

2018 e 2019, na busca de uma contínua entrega do 

contrato previdenciário aos participantes.

Neste contexto, o Conselho Deliberativo (CDE) defi niu 

as diretrizes estratégicas que serviram de base para 

a reformulação da nossa Missão, Visão e Valores.

Não temos como prometer um futuro, podemos ape-

nas garantir-lhes que estaremos sempre empenhados 

em um incansável trabalho de executar e garantir o 

crescimento do patrimônio que a todos nós pertence.

Há uma frase atribuída a Benjamin Franklin, segun-

do a qual “quem não se planeja, planeja errar”. É as-

sim que penso enquanto Diretora-Presidente e nesse 

sentido o Planejamento Estratégico é um importante 

pilar da administração que buscamos implementar 

no Serpros nesse período de gestão.

Com isso pretendemos 

tornar realidade essa ver-

dadeira reconstrução que 

agora iniciamos.

Ana Maria Mallmann Costi
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Brasília, 8 de novembro de 2017

“Boa tarde aos Diretores, Conselheiros e empregados 

do SERPROS

Boa tarde aos ilustres convidados, que gentilmente 

aceitaram contribuir para o sucesso do planejamento 

estratégico 2018.

Por motivos alheios à minha vontade não posso es-

tar presente para compartilhar idéias, expectativas, 

experiências e também, porque não, angústias, neste 

importante momento de refl exão sobre os caminhos 

a serem trilhados pelo Serpros.

Inicialmente, não posso deixar de ressaltar a impor-

tância do momento para o futuro do Serpros. Um pla-

nejamento estratégico bem elaborado, dentro de um 

horizonte temporal, com metas realistas e ao mesmo 

tempo desafi adoras, é a base para se atingir um ob-

jetivo maior.

Na qualidade de Diretor Supervisor pela Patrocinado-

ra, gostaria de mencionar alguns pontos, ao meu ver 

relevantes, para serem considerados nas discussões 

e na defi nição do Planejamento Estratégico para o 

próximo ano:

a) O primeiro é a necessidade contínua de prosseguir 

no resgate da credibilidade e da rentabilidade do Ser-

pros, trabalho já iniciado com a posse da nova admi-

nistração. Contudo, trata-se de um processo longo e 

contínuo, que precisa ser priorizado e fortalecido ao 

longo do tempo;

b) Outro ponto de suma importância e urgência diz 

respeito à implantação e consolidação da governança 

corporativa, “compliance” e dos controles internos da 

Instituição, trabalho também já iniciado pela nova ad-

ministração e que igualmente precisa ser fortalecido;
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c) O terceiro ponto, diz respeito à necessidade do Fun-

do em assumir alguns riscos em relação aos novos 

investimentos, num cenário de juros baixos. Trata-se 

de um alerta recente feito pelo próprio Secretário 

de Previdência Complementar e que deve ser levado 

em conta no planejamento. Registro apenas que não 

cabe à Patrocinadora sugerir investimentos nem defi -

nir os níveis de riscos a serem tomados. Este é papel 

do Conselho Deliberativo e dos Gestores;

d) Por último, ressalto a necessidade de aumen-

tar a base de participantes. Temos hoje em torno de 

1.700 empregados não assistidos pelo SERPROS e 

penso que uma meta anual de novos participantes 

deve ser considerada, agregando-se uma boa estra-

tégia para seu atingimento.

Agradecendo pela oportunidade, desejo a todos uma 

excelente jornada de trabalho para o sucesso do pla-

nejamento estratégico.”

Pádua Passos
Diretor de Administração do SERPRO e Diretor Supervisor do SERPROS
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1 PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO
     2018- 2019
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O Planejamento Estratégico é um importante docu-

mento para nortear a tomada de decisão, fornecen-

do os subsídios necessários aos gestores, com base 

na análise de cenários, internos e externos, tendo em 

vista as constantes mudanças ocorridas.

O Serpros estabeleceu seu Planejamento Estratégico 

2018 - 2019 alinhado às mais renomadas práticas, 

com foco na participação de lideranças da organização.

Adotamos a metodologia de medição e gestão de de-

sempenho baseada nos princípios do Balanced Sco-

recard (BSC).

Neste caderno, registramos as etapas da construção 

deste trabalho, desde as primeiras iniciativas de en-

volvimento das lideranças da entidade até a defi nição 

do plano.

Várias ações viabilizarão o desdobramento da estra-

tégia, garantindo a realização de nossa Missão e o en-

caminhamento de nossa Visão de futuro.

Planejamento Estratégico 2018-2019 • 10

A diretora de Seguridade, Tatiana Cardoso, a diretora-presidente, Ana Maria Costi, 
e o diretor de Investimento, Sérgio Vieira, durante a elaboração do planejamento



11

2 PRIMEIROS PASSOS
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Em outubro de 2017, foi feita uma pesquisa junto às 

lideranças do Serpros para identifi car oportunida-

des de melhorias. As sugestões foram utilizadas para 

análise do ambiente interno do Serpros.

Para proporcionar melhor visão geral do ambiente e 

cenários onde as Entidades Fechadas de Previdência 

Complementar (EFPC) estão inseridas, foram distri-

buídos às lideranças artigos selecionados de jornais e 

revistas especializados.

Ainda nessa fase, a Diretoria Executiva (DE) examinou 

os atuais componentes estratégicos do Serpros – Mis-

são, Visão e Valores – e elaborou uma nova proposta.

Os novos componentes foram baseados nos mode-

los adotados por outras entidades e foram aprecia-

dos pelo Conselho Deliberativo (CDE). Também nesse 

momento, a diretoria defi niu uma estratégia para o 

atingimento da Missão e Visão, com quatro grandes 

objetivos estratégicos a serem implementados nos 

próximos anos. 

Primeiros Passos • 12

Annette Lopes Pinto (Previc)

Walter de Carvalho Parente (Previc)

Eduardo Yuki
(economista-chefe da BNP Paribas)
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No início de novembro, as lideranças reuniram-se com o Conselho De-

liberativo (CDE) e o Conselho Fiscal (COF). Na ocasião, foram realizadas 

palestras para todos, com relevantes autoridades representativas de en-

tidades de previdência e associações, do órgão regulador, patrocinador 

e economistas.

Na sequência, o CDE reuniu-se ordinariamente para, entre outras atri-

buições, defi nir as diretrizes a serem observadas no Planejamento Es-

tratégico da entidade, enquanto o COF informava suas recomendações 

à DE para o planejamento. Luiz Ricardo Martins
(presidente da Abrapp)

Glória Guimarães 
(presidente do Serpro)
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3 UM NOVO MOMENTO –
     JUNTOS FAREMOS A DIFERENÇA
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Posteriormente, o grupo de lideranças do Serpros, 

composto dos gerentes e coordenadores, além da 

própria DE, reuniu-se para resgatar o cenário ante-

riormente apresentado, acrescendo-o de novas infor-

mações, como as diretrizes propostas pelo CDE.

Também nessa ocasião, recuperou-se as recomen-

dações do COF e dos palestrantes convidados, assim 

como os componentes estratégicos e a estratégia 

proposta pelo CDE.

Um novo momento – juntos faremos a diferença • 15

 Conselho Deliberativo: da esq. para a dir. (acima): Ricardo Jucá, Fernando Bento e Paulo Roberto de Oliveira
(abaixo): Alexandre Jordão, Mauro Roberto Simião e Carlos Luiz de Oliveira (suplente do conselheiro Jorge Barnasque)

O Conselho Fiscal do Serpros: da esq. para a dir: Mauro Antônio 
Faraco, Ivo Torres, Mario Evangelista e Luiz Antônio Martins
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Essa etapa foi encerrada em uma atividade de integração social, na 

qual os diretores ofereceram um jantar para o grupo participante do 

evento de planejamento. A Diretoria Executiva, emblematicamente, 

assumiu o papel de servidores, cozinhando e servindo os presentes. 

Essa foi a forma encontrada para explicitar que as lideranças, para 

se efetivarem como tal, têm que primeiramente atuar como servi-

dores de seus liderados.

Um novo momento – juntos faremos a diferença • 16

A missão de servir as pessoas: a diretora de 
Seguridade, Tatiana Cardoso e a diretora-presidente, 
Ana Maria Costi, assumiram a preparação do jantar

O diretor de Investimento, Sérgio Vieira, 
também fez o jantar
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4 A CONSTRUÇÃO DO PLANO
     DISTRIBUÍDA EM GRUPOS
     DE TRABALHO
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Para orientar a construção do plano, foram apresen-

tados aos coordenadores, gerentes e diretores os ob-

jetivos estratégicos inseridos na estratégia para que, 

posteriormente, fossem propostas ações para viabi-

lizar esses objetivos (desdobramento da estratégia).

Em continuidade, após orientação sobre método para 

elaboração de ações, separou-se os participantes em 

quatro grupos e cada um recebeu a incumbência de 

defi nir ações que viabilizariam os objetivos estratégi-

cos anteriormente apresentados.

 ✓  Proatividade; 

 ✓  Adoção de boas práticas; 

 ✓  Excelência na gestão previdenciária;

 ✓  Zelo e respeito aos associados.

Foram quatro objetivos:
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5 COMPONENTES ESTRATÉGICOS
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Garantir o pagamento 

dos benefícios 

previdenciários com 

efetividade e transparência, 

proporcionando segurança 

com sustentabilidade.

Ser uma entidade de 

previdência complementar 

reconhecida pela excelência 

de padrões de governança, 

gestão efi ciente e inovação.

• Ética

• Comprometimento

• Foco nos associados

• Transparência

• Harmonia

• Excelência

Componentes Estratégicos • 20

MISSÃO VISÃO VALORES

ESTRATÉGIA

Atuar de forma proativa adotando boas práticas e padrões técnicos corretos na busca  da excelência 

da gestão previdenciária com zelo e respeito aos associados.
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OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

 ✓ PROATIVIDADE
Riscos, controles internos, comunicação, visão de futuro dos produtos, do patrocinador, dos 

instituidores e do segmento como um todo.

 ✓ ADOÇÃO DE BOAS PRÁTICAS E PADRÕES
Benchmarking com outras instituições que viveram problemas com investimentos 

semelhantes aos identifi cados no Serpros.

 ✓ EXCELÊNCIA DA GESTÃO PREVIDENCIÁRIA
Disciplina, regulamentação, investimentos em capacitação, avaliação de desempenho 

(pessoas e equipes) e sistemas de suporte.

 ✓ ZELO E RESPEITO AOS ASSOCIADOS
Transparência (Comunicação, Marketing).
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6 AS AÇÕES
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Os grupos defi niram as ações que foram examinadas 

pela DE, ratifi cando e retifi cando esse conjunto com 

base nas diretrizes defi nidas pelo CDE.

Concluída essa etapa, as ações foram cruzadas com 

as diretrizes emanadas do CDE e com as recomenda-

ções constantes no 2º Relatório Final do Regime de 

Intervenção – Agosto de 2017, de forma a verifi car 

sua compatibilidade e alinhamento com aqueles dire-

cionamentos.

As ações • 23

O gerente de Benefícios, Orlando Orofi no, a gerente de Governança 
de Investimento,  Anna Cláudia Gonçalves, o diretor de Investimento, 
Sérgio Vieira e o Analista Contábil, Paulo Henrique B. da Silva 
durante o evento 
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7 ALINHAMENTO ESTRATÉGICO
     2018 – 2019

 ✓ DIRETRIZES DO CONSELHO DELIBERATIVO  

 ✓ RECOMENDAÇÕES DA INTERVENÇÃO

 ✓ PROPOSIÇÕES DE AÇÕES

Todas as 16 Diretrizes do Conselho Deliberativo 

foram observadas para atendimento em uma ou 

mais ações defi nidas no Planejamento Estratégico.

Para a elaboração desse plano também foram con-

sideradas as recomendações do Relatório Final do 

Regime de Intervenção – Agosto de 2017.
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 ✓ Adotar práticas de gestão de riscos e 

controles internos.

 ✓ Dar prioridade ao processo de 

conclusão, em regime de urgência, 

da implantação do sistema de 

controles internos.

 ✓ Dar início de imediato à recuperação 

dos investimentos malsucedidos.

 ✓ Procurar desenvolver um processo 

contínuo de integração com a área 

de auditoria da patrocinadora Serpro 

(SISAUD), com vistas a acrescentar 

elementos ao processo de controle 

interno de risco.

 ✓ Elaborar Plano de Investimento 
mensurando limite à exposição de risco.

 ✓ Implantar o sistema de Controles 
Internos baseado em riscos.

 ✓ Defi nir regramentos do processo 
decisório estabelecendo 
responsabilidades e mecanismos de 
controle, precedido de instrução técnica 
e fundamentação.

 ✓ Criar comitê de gestão do passivo dos 
planos visando avaliar a segurança, 
sustentabilidade e confi abilidade aos 
compromissos da Entidade.

 ✓ Aperfeiçoar práticas de compliance.

 ✓ Incluir no acordo de cooperação integração 
da Audin/Serpro com Gecon/Serpros.

As ações • 25

RECOMENDAÇÕES DA 
INTERVENÇÃO

DIRETRIZ CDE Nº 1 AÇÕES PROPOSTAS

ALINHAMENTO ESTRATÉGICO
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 ✓ Propor a criação de modelo de 

trabalho de auditoria interna, 

subordinada ao CDE, para 

acompanhar tempestivamente os 

processos internos da entidade, 

incluindo os investimentos.

 ✓ Não há recomendação.  ✓ Elaborar estudo identifi cando a 

modalidade de auditoria interna 

a ser implantada, observando os 

princípios de racionalidade do uso de 

recursos e o porte da entidade.

As ações • 26

RECOMENDAÇÃO DA 
INTERVENÇÃO

DIRETRIZ CDE Nº 2 AÇÃO PROPOSTA

ALINHAMENTO ESTRATÉGICO
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 ✓ Elaborar proposta para ampliar a 

atratividade do plano (retenção e 

novas adesões).

 ✓ Promover as campanhas com vistas 

à retenção dos participantes, ao 

aumento da contribuição variável e à 

captação de novos participantes.

 ✓ Criar programa de incentivo de 

adesão ao plano.

 ✓ Implementar programa de incentivo 

para aumento da contribuição 

variável.

 ✓ Implementar melhorias no plano 

PS-II.

 ✓ Implantar aplicativos em 

plataforma mobile para acesso dos  

participantes e assistidos, por meio 

de computador, Tablet e celular 

(Android e IOS), por desenvolvimento 

interno ou aquisição no mercado.

As ações • 27

RECOMENDAÇÃO DA 
INTERVENÇÃO

DIRETRIZ CDE Nº 3 AÇÕES PROPOSTAS

ALINHAMENTO ESTRATÉGICO
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RECOMENDAÇÃO DA 
INTERVENÇÃO

DIRETRIZ CDE Nº 4 AÇÃO PROPOSTA

ALINHAMENTO ESTRATÉGICO

 ✓ Elaborar proposta para discussão 

junto ao CDE e à Patrocinadora 

de um novo plano, p. ex., com a 

defi nição de contribuição pura.

 ✓ Dar continuidade ao Projeto 

Instituidora, a curto e a longo prazo. 

A curto prazo, dando seguimento à 

implantação em curso do plano de 

benefícios instituído pela Associação 

dos Participantes e Assistidos do 

Serpros (Aspas). A longo prazo, por 

meio da elaboração de um plano 

estratégico de ampliação a outros 

potenciais instituidores.

 ✓ Implementar plano instituidor.
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RECOMENDAÇÕES DA 
INTERVENÇÃO

DIRETRIZ CDE Nº 5 AÇÕES PROPOSTAS

ALINHAMENTO ESTRATÉGICO

 ✓ Adotar medidas para aumentar a 

segurança de novos investimentos, 

incluindo o uso de consultorias 

especializadas, quando necessário, 

para assegurar a rentabilidade 

projetada com o menor risco 

possível.

 ✓ Concluir, com a Gerência de 

Investimentos (Gerin) e a Gerência 

de Governança de Investimentos 

(Gegoi), o Manual de Investimentos.

 ✓ Estruturar o sistema de controle 

de risco no âmbito da Gerin, com 

a designação de um controller, de 

modo que não se venha a confundir 

a fi gura deste com a do analista de 

risco.

 ✓ Elaborar Política de Investimento (PI) 

mensurando limite à exposição de 

risco.

 ✓ Elaborar manual de investimento 

com visão de gestão baseada em 

risco.

 ✓ Desenvolver sistema de prospecção 

de investimentos.

 ✓ Estruturar o modelo de controle de 

risco de investimentos.
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RECOMENDAÇÕES DA 
INTERVENÇÃO

DIRETRIZ CDE 
Nº 5(CONTINUAÇÃO)

AÇÕES PROPOSTAS

ALINHAMENTO ESTRATÉGICO

 ✓ Adotar medidas para aumentar a 

segurança de novos investimentos, 

incluindo o uso de consultorias 

especializadas, quando necessário, 

para assegurar a rentabilidade 

projetada com o menor risco 

possível.

 ✓ Não fl exibilizar, sem uma justifi cativa 

plausível embasada em um sistema 

de análise confi ável e discutido 

amplamente no âmbito dos 

conselhos Fiscal e Deliberativo, 

a política (decisão) instalada na 

entidade de não proceder a aportes 

adicionais em investimentos que 

sinalizam como de difícil execução e 

retorno.

 ✓ Elaborar Política de Investimento (PI) 

mensurando limite à exposição de 

risco.

 ✓ Elaborar Manual de Investimento 

com visão de gestão baseada em 

risco.

 ✓ Desenvolver sistema de prospecção 

de investimentos.

 ✓ Estruturar o modelo de controle de 

risco de investimentos.



31As ações • 31

RECOMENDAÇÕES DA 
INTERVENÇÃO

AÇÕES PROPOSTAS

ALINHAMENTO ESTRATÉGICO

DIRETRIZ CDE 
Nº 5(CONTINUAÇÃO)

 ✓ Adotar medidas para aumentar a 

segurança de novos investimentos, 

incluindo o uso de consultorias 

especializadas, quando necessário, 

para assegurar a rentabilidade 

projetada com o menor risco 

possível.

 ✓ Manter ou melhorar a estrutura das 

gerências de Investimentos (Gerin) 

e de Governança (Gegoi), com a 

manutenção ou melhoria, no que 

tange aos aspectos de segurança, 

do Regimento Interno do Comitê 

de Aplicação (CAP). E zelar para 

que o processo de controle dos 

riscos intrínsecos e extrínsecos aos 

investimentos se conserve sempre 

efi ciente.

 ✓ Elaborar Política de Investimento (PI) 

mensurando limite à exposição de 

risco.

 ✓ Elaborar Manual de Investimento 

com visão de gestão baseada em 

risco.

 ✓ Desenvolver sistema de prospecção 

de investimentos.

 ✓ Estruturar o modelo de controle de 

risco de investimentos.



32As ações • 32

RECOMENDAÇÕES DA 
INTERVENÇÃO

AÇÕES PROPOSTAS

ALINHAMENTO ESTRATÉGICO

DIRETRIZ CDE 
Nº 5(CONTINUAÇÃO)

 ✓ Adotar medidas para aumentar a 

segurança de novos investimentos, 

incluindo o uso de consultorias 

especializadas, quando necessário, 

para assegurar a rentabilidade 

projetada com o menor risco 

possível.

 ✓ Manter as vedações contidas nas 

atuais políticas de investimento, e 

que eventuais alterações venham a 

se efetivar somente após um amplo 

processo de discussão envolvendo 

os conselhos Fiscal (na qualidade de 

órgão interno) e Deliberativo.

 ✓ Elaborar Política de Investimento (PI) 

mensurando limite à exposição de 

risco.

 ✓ Elaborar Manual de Investimento 

com visão de gestão baseada em 

risco.

 ✓ Desenvolver sistema de prospecção 

de investimentos.

 ✓ Estruturar o modelo de controle de 

risco de investimentos.
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RECOMENDAÇÕES DA 
INTERVENÇÃO

AÇÕES PROPOSTAS

ALINHAMENTO ESTRATÉGICO

DIRETRIZ CDE 
Nº 5(CONTINUAÇÃO)

 ✓ Adotar medidas para aumentar a 

segurança de novos investimentos, 

incluindo o uso de consultorias 

especializadas, quando necessário, 

para assegurar a rentabilidade 

projetada com o menor risco 

possível.

 ✓ Não aportar recursos adicionais, 

inclusive naqueles que se 

apresentam com possibilidade 

de retorno, evitando perdas de 

recursos adicionais e refl exos 

negativos no equilíbrio dos planos 

de benefícios, em que pese todos os 

reclamos dos representantes dos 

empreendimentos e administradores 

de fundos, no sentido que fossem 

honrados todos os compromissos já 

assumidos pelos ex-dirigentes.

 ✓ Elaborar Política de Investimento (PI) 

mensurando limite à exposição de 

risco.

 ✓ Elaborar Manual de Investimento 

com visão de gestão baseada em 

risco.

 ✓ Desenvolver sistema de prospecção 

de investimentos.

 ✓ Estruturar o modelo de controle de 

risco de investimentos.
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RECOMENDAÇÕES DA 
INTERVENÇÃO

DIRETRIZ CDE Nº 6 AÇÕES PROPOSTAS

ALINHAMENTO ESTRATÉGICO

 ✓ Criar programa permanente de 

aconselhamento aos participantes, 

demonstrando os riscos para a 

sua sobrevivência futura no caso 

de opção pelo resgate do saldo de 

contas, além das difi culdades de 

autogestão destes recursos com o 

natural avanço do envelhecimento.

 ✓ Incrementar o processo de Educação 

Financeira e Previdenciária.

 ✓ Dar continuidade ao Projeto Escola 

Virtual e ao Projeto de Modernização 

do PS-II (Programa de Melhoria de 

Imagem Institucional).

 ✓ Reformular a estratégia  e o plano 

de comunicação da entidade.

 ✓ Estabelecer junto ao Patrocinador 

meios de facilitar a comunicação 

com seus empregados (participantes 

atuais e potenciais).

 ✓ Reestruturar o programa de 

Educação Financeira e Previdenciária 

da Entidade junto aos empregados e 

patrocinadores (participantes atuais 

e potenciais).
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RECOMENDAÇÃO DA 
INTERVENÇÃO

DIRETRIZ CDE Nº 7 AÇÃO PROPOSTA

ALINHAMENTO ESTRATÉGICO

 ✓ Estabelecer mecanismos de 

Integração com outros fundos de 

pensão.

 ✓ Não há recomendação nesse 

sentido.

 ✓ Promover a integração com outras 

Entidades Fechadas de Previdência 

Complementar (EFPC).
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RECOMENDAÇÃO DA 
INTERVENÇÃO

DIRETRIZ CDE Nº 8 AÇÕES PROPOSTAS

ALINHAMENTO ESTRATÉGICO

 ✓ Aprimorar o processo decisório 

e implementar sistema de apoio 

que garanta registro, controle e 

governança do processo.

 ✓ Diligenciar para que em todas 

as reuniões realizadas em níveis 

de decisão (CDE/COF/DE) e de 

assessoramento (comitês internos) 

sejam consignadas nas respectivas 

atas as decisões individualizadas dos 

participantes, incluindo-se os atos de 

abstenção.

 ✓ Propor um modelo de processo 

decisório dos órgãos estatutários, 

alinhado com as melhores práticas 

de governança corporativa 

recomendadas pelo órgão 

fi scalizador e adotadas pelas EFPC

 ✓ Implantar soluções tecnológicas 

para aprimorar o registro, controle 

e acompanhamento do processo 

decisório com informações de 

interesse institucional.
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RECOMENDAÇÃO DA 
INTERVENÇÃO

DIRETRIZ CDE Nº 9 AÇÃO PROPOSTA

ALINHAMENTO ESTRATÉGICO

 ✓ Propor ao CDE alterações no 

estatuto com ênfase aos papéis do 

próprio CDE e COF, devendo para 

este último ser considerada postura 

rigorosa no controle e fi scalização 

das decisões de todas as áreas, 

incluindo, além dos procedimentos 

contábeis, das aplicações fi nanceiras 

e da legalidade previdenciária, 

todas as decisões que afetam a 

governança corporativa da entidade.

 ✓ Dar prosseguimento, junto aos 

órgãos competentes, dos processos 

relativos à alteração do Estatuto 

e da efetivação do Convênio de 

Adesão.

 ✓ Revisar o Estatuto da Entidade.
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RECOMENDAÇÃO DA 
INTERVENÇÃO

DIRETRIZ CDE Nº 10 AÇÕES PROPOSTAS

ALINHAMENTO ESTRATÉGICO

 ✓ Revisar os normativos internos 

da entidade, com ênfase para 

a delegação de competências e 

alçadas dos titulares de cargos de 

direção e de confi ança da entidade 

e segregação de funções, nos 

quais deverão estar contidos a 

responsabilidade compartilhada 

ou colegiada, as competências 

específi cas, as tabelas de 

competências e as alçadas, 

garantindo que sejam vedadas 

subdelegações.

 ✓ Continuar com o processo 

de substituição das INGs por 

documentos na forma de políticas e 

manuais de procedimentos.

 ✓ Consolidar o mapeamento dos 

processos internos do Serpros.

 ✓ Defi nir delegações de alçada com 

responsabilidade compartilhada.

 ✓ Elaborar normativos defi nindo 

o fl uxo de informações entre as 

diversas instâncias da entidade.
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RECOMENDAÇÕES DA 
INTERVENÇÃO

DIRETRIZ CDE Nº 11 AÇÕES PROPOSTAS

ALINHAMENTO ESTRATÉGICO

 ✓ Revisar a estrutura e processos 

de trabalho, sobretudo no que 

se refere à gestão de pessoas e 

consultoria jurídica, sendo que o 

foco deste último deverá estar 

centrado no gerenciamento de 

bancas de advogados e escritórios 

especialistas.

 ✓ Proceder a contratação de novos 

empregados apenas no caso em que 

fi car patente a sua necessidade.

 ✓ Implantar uma política de cargos 

e salários a partir da Planifi cação 

Básica de Subsídios à Elaboração de 

uma Política de Cargos e Salários já 

implantada.

 ✓ Fazer um estudo de viabilidade de 

utilização e modernização do imóvel 

sede da entidade.

 ✓ Consolidar o mapeamento dos processos 
internos do Serpros.

 ✓ Implementar o plano de cargos, salários e 
carreiras.

 ✓ Implantar plano de gestão por competências.

 ✓ Desenvolver novas práticas no programa de 
qualidade de vida.

 ✓ Desenvolver melhorias nas instalações internas 
do Serpros.

 ✓ Priorizar o fortalecimento do processo jurídico 
de forma a compatibilizar seu porte com os 
desafi os presentes e futuros.

 ✓ Promover a racionalização nas contratações 
dos escritórios jurídicos.

 ✓ Promover o agrupamento dos instrumentos 
de contratação dos escritórios jurídicos para a 
efi ciência na gestão.

 ✓ Alinhar as atividades dos escritórios 
terceirizados e o jurídico interno.
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RECOMENDAÇÕES DA 
INTERVENÇÃO

DIRETRIZ CDE Nº 12 AÇÕES PROPOSTAS

ALINHAMENTO ESTRATÉGICO

 ✓ Elaborar Plano Diretor de TI (PDTI) 

da entidade e adotar medidas de 

revisão da estrutura de cadastros 

e empréstimos. Nesse sentido, 

levar em conta o uso de sistemas 

da patrocinadora para suporte a 

processos de gestão da entidade 

(p. ex.: pessoas, diárias, processo 

decisório, passagens, protocolo, 

workfl ow de gestão de documentos, 

dentre outros).

 ✓ Implantar um sistema eletrônico de 

protocolo.

 ✓ Dar continuidade ao Acordo de 

Cooperação Serpro/Serpros.

 ✓ Atualizar a política de segurança da 

informação.

 ✓ Elaborar o PDTI

 ✓ Atualizar o acordo de Cooperação 

com o patrocinador no suporte ao 

processo de TI.

 ✓ Alinhar os profi ssionais de TI as 

atividades de negócio do Serpros 

visando possibilitar a inovação, 

agilidade nos serviços executados e 

redução de custos.
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RECOMENDAÇÕES DA 
INTERVENÇÃO

DIRETRIZ CDE Nº 13 AÇÕES PROPOSTAS

ALINHAMENTO ESTRATÉGICO

 ✓ Defi nir e propor política de investimento e 
plano de aplicação de recursos para o período, 
considerando a necessidade de recuperação 
da entidade e as projeções de diminuição das 
taxas de juros, considerando ainda:

a) Forma de gestão e metodologia de 
aprovação de investimentos (comitê e diretor 
de investimentos);

b) Plano de aplicação de recursos; 

c) Para o PS-I e PS-II BD (parte dos benefícios 
de risco e dos participantes assistidos), 
que seja conservadora o quanto possível, 
blindando os planos contra eventuais défi cit; e 

d) Para o PS-II CD (parte dos participantes 
ativos), deverá ser defi nida de modo a obter, 
de forma sustentável e com o menor risco 
possível, rentabilidades superiores à meta 
atuarial, buscando recuperar as perdas 
havidas no médio e longo prazo.

 ✓ Elaborar PI mensurando limite à 

exposição de risco.

 ✓ Elaborar manual de investimento 

com visão de gestão baseada em 

risco.

 ✓ Desenvolver sistema de prospecção 

de investimentos.

 ✓ Dotar a entidade de mecanismos 

de controle que venham evitar 

doravante o uso de procedimentos 

de alocação de recursos não 

recomendáveis.

 ✓ Manter a forma de atuação da 

Gegoi no âmbito de processo de 

monitoramento / acompanhamento 

dos ativos.
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RECOMENDAÇÃO DA 
INTERVENÇÃO

DIRETRIZ CDE Nº 14 AÇÃO PROPOSTA

ALINHAMENTO ESTRATÉGICO

 ✓ Elaborar regulamento de reuniões da 
Diretoria Executiva, estabelecendo 
diretrizes e procedimentos para 
disciplinar a realização dessas 
reuniões, de modo a garantir que 
ocorram de forma justa, democrática, 
transparente e efi caz, prevalecendo 
os princípios do profi ssionalismo e da 
formalidade. Considerar diferentes 
aspectos de apreciação de assuntos, 
tais como informes, notas técnicas 
para aprovação, processo decisório e 
proposições, com impacto fi nanceiro 
ou não. Deverão ser contemplados 
o funcionamento das reuniões, o 
encaminhamento dos assuntos, 
coordenação, tramitação, decisões e 
registro das reuniões.

 ✓ Não há recomendação.  ✓ Defi nir regramentos do processo 

decisório estabelecendo 

responsabilidades e mecanismos 

de controle precedido de devida 

instrução técnica, com a respectiva 

fundamentação.
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RECOMENDAÇÕES DA 
INTERVENÇÃO

DIRETRIZ CDE Nº 15 AÇÕES PROPOSTAS

ALINHAMENTO ESTRATÉGICO

 ✓ Implementar ações administrativas 

e judiciais contra os responsáveis 

pelas perdas relativas a todos os 

investimentos de alto risco, visando 

recuperá-las.

 ✓ Dar ingresso a uma ação judicial 
de cobrança (já ajuizada) contra os 
ex-dirigentes do Serpros autuados 
pela Previc com base no Relatório 
Conclusivo da Comissão de Inquérito 
(Processo 4411.000215/2015-
25), pelos prejuízos fi nanceiros que 
tenham eventualmente causado aos 
planos de benefícios administrados 
pela entidade. Ingresso esse que, 
com base no previsto no §2º do art. 
65 da Lei Complementar 109/2001, 
deverá ser efetivado tão somente 
após o julgamento dos recursos pela 
Câmara de Recursos da Previdência 
(CRPC) e apenas contra aqueles que 
tiveram os seus recursos julgados de 
forma desfavorável.

 ✓ Contratar auditoria de corte com 

prática forense.

 ✓ Contratar escritório jurídico 

especializado.
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RECOMENDAÇÕES DA 
INTERVENÇÃO

AÇÕES PROPOSTAS

ALINHAMENTO ESTRATÉGICO

 ✓ Implementar ações administrativas 

e judiciais contra os responsáveis 

pelas perdas relativas a todos os 

investimentos de alto risco, visando 

recuperá-las.

 ✓ Manter um intenso serviço de 

acompanhamento do processo 

em curso na 33ª Vara do Trabalho 

do Rio de Janeiro (nº0010829-

98.2014.5.01.0033).

 ✓ Continuar com intenso processo 

de monitoramento dos eventuais 

processos trabalhistas demandados 

contra o Serpros por grupos 

econômicos que o têm como 

investidor (cotista de FIP), em 

especial o Brazil Foodservice 

Manager S/A (grupo Porcão) e Grupo 

Canabrava (Bioenergia).

 ✓ Contratar auditoria de corte com 

prática forense.

 ✓ Contratar escritório jurídico 

especializado.

DIRETRIZ CDE 
Nº 15(CONTINUAÇÃO)



45As ações • 45

RECOMENDAÇÕES DA 
INTERVENÇÃO

AÇÕES PROPOSTAS

ALINHAMENTO ESTRATÉGICO

 ✓ Implementar ações administrativas 

e judiciais contra os responsáveis 

pelas perdas relativas a todos os 

investimentos de alto risco, visando 

recuperá-las.

 ✓ Manter a dinâmica de atuação junto à 11ª 
Vara Cível da Comarca do Rio de Janeiro 
relativamente ao acompanhamento do 
Processo nº 0436502-40.2015.8.19.0001, 
promovido pelo Serpros contra a Brazil 
Foodservice Manager S/A e outros, que 
tem por objeto a anulação do Memorando 
de Entendimentos (MOU).

 ✓ Dar prosseguimento à ação judicial 
de cobrança dos encargos fi nanceiros 
motivados pelo pagamento em atraso das 
contribuições patronais (chegamos, pois, 
ao fi m de nossa administração tentando 
junto ao Serpro fazer um acordo para que 
o pagamento e tais encargos se desse 
administrativamente, mas esgotou-se o 
prazo legal sem que o conseguíssemos).

 ✓ Dar início de imediato à recuperação dos 
investimentos malsucedidos.

 ✓ Contratar auditoria de corte com 

prática forense.

 ✓ Contratar escritório jurídico 

especializado.

DIRETRIZ CDE 
Nº 15(CONTINUAÇÃO)
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RECOMENDAÇÃO DA 
INTERVENÇÃO

DIRETRIZ CDE Nº 16 AÇÕES PROPOSTAS

ALINHAMENTO ESTRATÉGICO

 ✓ Elaborar nova estratégia e plano de 

comunicação da entidade.

 ✓ Dar continuidade à implantação do 

modelo de formalização documental 

com ampla divulgação institucional. 

 ✓ Realizar encontros periódicos com 
representantes do Serpro.

 ✓ Sistematizar as entradas e saídas de 
documentos e informações entre as 
partes.

 ✓ Reformular a estratégia e o plano de 
comunicação da entidade.

 ✓ Estabelecer junto ao Patrocinador 
meios de facilitar a comunicação 
com seus empregados (participantes 
atuais e potenciais).

 ✓ Criar vídeos com mensagens 
positivas dos diretores, gerentes e/
ou técnicos para divulgar no site do 
Serpros.



47

8 AGRADECIMENTOS



48

- Serpro (Horto)

- Conselho Deliberativo

- Conselho Fiscal

 - Diretoria Executiva

- Gerentes / Gestores (Serpros)

- Maria Isabel Drummond Oppel Silva (consultora)  

- Ricardo Duarte dos Santos (Serpro)

 - Superintendência Nacional de Previdência Complementar - Previc 

 - BNP Paribas

- Abrapp

Agradecimentos • 48



49

www.serpros.com.br

Rua Fernandes Guimarães, 35

Botafogo - Rio de Janeiro - RJ

CEP: 22290-000


