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ANOS

Inovação

Comunicação

Competitividade

Visão de marketing

Aprimoramento das atuais
características corporativas
positivas da Entidade,
particularmente quanto a
governança, credibilidade,
pessoas e conformidade.

Gestão de recursos financeiros

Tecnologia
Viabilidade econômica

Missão
Contribuir para a melhor qualidade de vida de seus participantes,
oferecendo produtos e serviços previdenciários adequados às suas
necessidades e de elevado padrão de excelência, com atuação
transparente e socialmente responsável, alinhada às expectativas de
seus patrocinadores e instituidores.

Visão
Ser referência no mercado de previdência complementar primando pela
excelência de resultados na gestão de produtos previdenciários para
seus Participantes, Patrocinadores e Instituidores.

Valores Corporativos
Princípios Éticos

Discrição

Equidade

Confidencialidade

Transparência

Responsabilidade

Jeito de ser
Comprometidos, empreendedores, parceiros e propositivos

Foco nos participantes
Foco nas patrocinadoras e instituidoras

Foco em governança e sustentabilidade
Foco no mercado

Diretriz Estratégica 1 – FOCO NOS PARTICIPANTES
OE1.1 – Aprimorar a Qualidade de Atendimento aos Participantes.
OE1.2 – Aprimorar a Comunicação com os Participantes.
OE1.3 – Aprimorar e Ampliar os Serviços de Orientação Financeira e de Seguridade
mantendo os níveis de adesão.
Diretriz Estratégica 2 – FOCO NAS PATROCINADORAS E INSTITUIDORAS
OE2.1 – Aprimorar o relacionamento institucional com as patrocinadoras.
OE2.2 – Associar a cultura e a educação previdenciária à gestão de pessoas.
OE2.3 – Estabelecer estratégica de relacionamento institucional com os instituidores.
Diretriz Estratégica 3 – FOCO EM GOVERNANÇA E SUSTENTABILIDADE
OE3.1 – Superar a rentabilidade dos investimentos, com o menor risco associado.
OE3.2 – Otimizar e fortalecer os Recursos e o Ambiente Organizacional, alinhando
soluções tecnológicas aos processos de negócios.
OE3.3 – Aprimorar a Estrutura de Governança com propósito de garantir as Melhores
Práticas.
Diretriz Estratégica 4 – FOCO NO MERCADO
OE4.1 – Ampliar a participação no mercado de previdência complementar.
OE4.2 – Adequar os recursos humanos, materiais e tecnológicos às necessidades do
mercado.

Diretriz Estratégica 1 – FOCO NOS PARTICIPANTES
OE1.1 – Aprimorar a Qualidade de Atendimento aos Participantes.
Meta 1: Manter, anualmente, o índice de satisfação de atendimento maior
que 1, em relação ao índice observado ao final do exercício anterior.
Indicador: índice de satisfação de atendimento ao final do exercício /
índice de satisfação de atendimento ao final do exercício anterior ≥ 1*
* Meta-piso = 0,9

OE1.2 – Aprimorar a Comunicação com os Participantes.
Meta 1: Validar, ao final do 1º trimestre de 2019, o aprimoramento de 100% do
canal de comunicação via soluções de acesso móvel celular.
Indicador: Nível de validação, ao final do 1º trimestre de 2019, do
aprimoramento de 100% do canal de comunicação via soluções de acesso
móvel celular, relativamente à plataforma existente em 2018.
Meta 2: Validar, ao final do 1º trimestre de cada exercício, os aprimoramentos
no web site principal – pelo menos, em número de 1 aprimoramento – nas
dimensões funcionabilidade, serviços e usabilidade implementados no
exercício anterior.
Indicador: Nível de validação, ao final do 1º trimestre de cada exercício, dos
aprimoramentos no web site principal nas dimensões funcionabilidade,
serviços e usabilidade realizados no exercício anterior, pelo menos em
número de um aprimoramento.

OE1.3 – Aprimorar e Ampliar os Serviços de Orientação Financeira e de
Seguridade mantendo os níveis de adesão.
Meta 1: Executar 100% do Programa de Educação Financeira e
Previdenciária – PLANEJAR previsto para cada exercício.
Indicador: Execução, ao início de cada exercício, de 100% do Programa
PLANEJAR projetado para o exercício anterior.

Meta 2: Utilizar a Universidade Corporativa como parceiro no processo de
capacitação em, pelo menos, duas ações de parceria.
Indicador: Número de ações de parceria junto à Universidade Corporativa
do Sebrae, igual ou superior a 2.

Diretriz Estratégica 2 – FOCO NAS PATROCINADORAS
E INSTITUIDORAS
OE2.1 – Aprimorar o relacionamento institucional com as
patrocinadoras.
Meta 1: Realização de 100% das visitas técnicas de esclarecimentos,
educação financeira e previdenciária, e adesão demandadas a cada
exercício.
Indicador: número de atendimentos no exercício / número de visitas
demandadas no exercício = 1

Meta 2: Atendimento de 100% das demandas exequíveis apresentadas
por dirigentes por meio de pesquisas qualitativas realizadas no 1º trimestre
de cada exercício.
Indicador: n° de atendimentos de demandas exequíveis no exercício /
número de demandadas exequíveis no exercício = 1

Meta 3: Inserir o SEBRAE PREVIDÊNCIA na agenda corporativa de 100%
das Unidades da Federação até o final do 1º trimestre de 2019.
Indicador: n° de UF que inseriram o SEBRAE PREVIDÊNCIA na agenda
corporativa ao final do 1º trimestre de 2019 / número de Unidades da
Federação = 1.

OE2.2 – Associar a cultura e a educação previdenciária à gestão de
pessoas.
Meta 1: Atender a 100% das demandas exequíveis apresentadas por gerentes
de gestão de pessoas e gestores dos Planos, identificadas por meio de
pesquisas qualitativas realizadas no 1º trimestre de cada exercício.
Indicador: n° de atendimentos de demandas exequíveis no exercício /
número de demandadas exequíveis no exercício = 1
Meta 2: Inclusão do tema Educação Financeira e Previdenciária na grade da
Universidade Corporativa do Sebrae, por meio do Programa Planejar, até o
final do 1º trimestre de 2019.
Indicador: Programa Planejar incluído na grade da Universidade Corporativa
do Sebrae, até o final do 1º trimestre de 2019.

OE2.3 – Estabelecer estratégia de relacionamento institucional com
os instituidores.
Meta 1: Validar a estratégica de relacionamento com os instituidores
estabelecida no Plano de Relacionamento, até o final do 1º trimestre de
2019.
Indicador: Estratégica de relacionamento com os instituidores prevista no
Plano de Relacionamento, validada até o final do 1º trimestre de 2019.

Diretriz Estratégica 3 – FOCO EM GOVERNANÇA
E SUSTENTABILIDADE
OE3.1 – Superar a rentabilidade dos investimentos, com o menor risco
associado.
Meta 1: Rentabilidade auferida no exercício superior à rentabilidade da
Política de Investimentos, por perfil.
Indicador: rentabilidade auferida por perfil ao final do exercício / meta de
rentabilidade da política de investimentos, por perfil * ≥ 1

* Posicionar-se no 1º quartil da rentabilidade por perfil de investimento pelo critério
que mede a recompensa por unidade de risco. Ex: índice de Sharpe; e que o risco por
perfil seja menor que a média do mercado.

OE3.2 – Otimizar e fortalecer os Recursos e o Ambiente Organizacional,
alinhando soluções tecnológicas aos processos de negócios.
Meta 1: Ampliar o percentual de geração, via sistemas corporativos, de
relatórios gerenciais utilizados, nas seguintes dimensões e ao final de cada
exercício: 2019 – 50%; 2020 – 70%; 2021 – 90%.

Indicador: número de relatórios emitidos pelos sistemas / número total de
relatórios utilizados ≥ metas anuais
Meta 2: Ter, no mínimo e ao final de cada exercício, 75% dos colaboradores
atingindo suas metas individuais de desenvolvimento e operacional.
Indicador: número de colaboradores que atingiram suas metas / número
total de colaboradores ≥ 0,75
Meta 3: Otimizar o orçamento relativo às despesas administrativas (exceto
projetos) com limite de até 10% de suplementação.
Indicador: valor das reprogramações orçamentárias ao final do exercício
(exceto decorrentes de projetos) / valor original do orçamento (exceto
projetos ≤ 0,10.

OE3.3 – Aprimorar a Estrutura de Governança com propósito de garantir as
Melhores Práticas.
Meta 1: Manter o risco residual inferior a 5.
Indicador: déficit de controles ≤ 5
risco original

Diretriz Estratégica 4 – FOCO NO MERCADO
OE4.1 – Ampliar a participação no mercado de previdência complementar.
Meta 1: Dobrar o número de participantes até 2022.
Indicador:

número de participantes ao final de 2022 ≥ 2
número de participantes ao final de 2017

OE4.2 – Adequar os recursos humanos, materiais e tecnológicos às
necessidades do mercado.
Meta 1: Validar, até o final do 1º trimestre de 2019, 100% dos processos
revistos em 2018 e julgados prioridade (críticos).
Indicador: quantidade de processos prioritários revistos em 2018 /
quantidade de processos prioritários = 1

