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Introdução
A PARANAPREVIDÊNCIA foi criada pela Lei 12.398/98 de 30 de dezembro de
1998 e iniciou suas atividades em maio de 1999.
Durante todos estes anos a Instituição foi administrada com base nos diversos
instrumentos de gestão: Contrato de Gestão, no Plano Plurianual e, mais recentemente,
no Sistema de Gestão da Qualidade, além dos Orçamentos de Custeio e de Investimentos
etc.
O processo de planejamento estratégico levou em conta todos estes instrumentos
de gestão, considerando-os tanto como insumos, quanto como resultados. Assim, de um
lado, eles foram integralmente utilizados como dados de entrada, que subsidiaram e
direcionaram o trabalho realizado.
Por outro lado, como resultado, buscou-se promover uma integração entre os
instrumentos, fazendo com que os objetivos, metas e ações agora definidos contemplem
e interliguem todos os objetivos, metas, ações, desafios, projetos e atividades já
anteriormente estabelecidos. E isso, evidentemente, com base no Contexto da
Organização, na Missão, Visão e Valores, bem como no diagnóstico organizacional,
realizado com o levantamento das oportunidades e ameaças do ambiente externo, e dos
pontos fortes e pontos fracos do ambiente interno.
Assim, o planejamento estratégico da PARANAPREVIDÊNCIA vai dar origem
a três diferentes documentos, todos inter-relacionados e complementares. O primeiro,
denominado Plano Estratégico 2018-2021, contempla a Missão, Visão, Valores, o
resultado do diagnóstico organizacional e os 5 Objetivos Estratégicos da
PARANAPREVIDÊNCIA estabelecidos para assegurar a manutenção da Missão e
buscar o atingimento da Visão, em consonância com os Valores identificados.
O segundo documento, denominado Plano Plurianual 2018-2021, explicita as
Metas e Prazos que foram identificados para possibilitar o atingimento dos Objetivos
Estratégicos. Finalmente tem-se o Plano Tático-Operacional 2018-2021, que detalha e
complementa os planos anteriores, explicitando as Ações necessárias para a consecução
das metas e os respectivos Indicadores.
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Metodologia
O trabalho de revisão dos Planos (Resolução nº 08/2018 do Conselho Diretor) teve
início com o reexame da Missão, Visão e Valores sendo que pequenas alterações foram
propostas.
Em seguida focou-se na análise dos Objetivos Estratégicos, que foram reduzidos
de 10 para 5, além de aperfeiçoados/atualizados em sua redação.
Na terceira etapa do trabalho foi realizado o diagnóstico institucional, com a
utilização da chamada matriz SWOT: Pontos Fortes (Strengths), Pontos Fracos
(Weaknesses), Oportunidades (Opportunities) e Ameaças (Threats). Procurou-se
esmiuçar o Ambiente Externo e Interno da Instituição, o que contou com:
 Análise, pelos componentes do grupo, dos 86 itens referentes às Ameaças,
Oportunidades, Pontos Fortes e Fracos constantes do Plano Estratégico de maio de
2011;
 Aproveitamento do trabalho realizado em 2012 pelo grupo de trabalho formado por:
Adilson Marcondes Ribas, Altivo Darcy Gubert Junior, Beatriz Hissae Hirata,
Cleberson Bento Pinto, Eonio Marcos Andrade Cunha e Zeli Zomer (coordenadora).
Este trabalho resultou no levantamento de 128 itens que compõem um excelente
resumo da complexidade do Ambiente Externo e Interno da Instituição;
 Aproveitamento do trabalho realizado no final de 2017 (Resolução 137/2017 do
Conselho Diretor) e que levantou 206 itens que ajudaram sobremaneira na atualização
da análise ambiental.
Pode-se afirmar, assim, que a presente revisão contou com a participação de
literalmente todas as áreas da Instituição que levantaram estes 420 itens, depois agrupados
e priorizados segundo as metodologias propostas.
Finalmente foi realizada a análise e atualização/complementação das 59 metas e
52 ações constantes no Plano Tático-Operacional de março de 2014 o que resultou na
atualização do referido plano, como também do Plano Plurianual.
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Diagnóstico Organizacional ou Análise Ambiental
Na metodologia utilizada o diagnóstico organizacional foi feito por meio da
Análise Ambiental e Contexto da Organização (partes interessadas), ou seja, a análise dos
ambientes interno e externo à organização.
O Ambiente Externo é composto por “todos os elementos que, atuando fora de
uma organização, são relevantes para sua operação” (Stoner e Freeman). Estes elementos,
para efeito do planejamento estratégico, são denominados Oportunidades e Ameaças.
As Oportunidades são situações ou elementos, atuais ou futuros, que
proporcionam à organização a possibilidade de ultrapassar seus objetivos e metas.
Já Ameaças podem ser definidas como aquelas situações, presentes ou futuras,
que proporcionam condições desfavoráveis à organização na consecução de seus
objetivos e metas.
O Ambiente Interno “consiste nos fatores dentro de uma organização que
constituem os recursos organizacionais, principalmente os fatores financeiros, físicos,
humanos e tecnológicos” (Montana e Charnov). Estes recursos só têm razão de ser a partir
do momento em que se destinam a fazer com que a organização alcance os objetivos a
que se propõe conforme declarado em sua Missão e Visão. Para o planejamento
estratégico estes fatores ou recursos são denominados Pontos Fortes e Pontos Fracos.
Os Pontos Fortes de uma organização são as vantagens internas que os seus
recursos possuem diante de sua razão de ser e dos objetivos que se propõe a realizar.
Pontos Fracos são exatamente o oposto, ou seja, as desvantagens.
Nas próximas páginas encontram-se as principais ameaças, oportunidades, pontos
fortes e pontos fracos identificados por todas as áreas da PARANAPREVIDÊNCIA.
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Principais OPORTUNIDADES existentes
1. Convênios com os Órgãos competentes para utilização de informações online
constantes dos cadastros, como CNIS, SISOBI, e-Social etc.
2. Certificação de especialista em mercado financeiro possibilita a profissionalização dos
responsáveis pelos investimentos da Instituição e representa uma oportunidade para
melhoria da saúde financeira dos fundos.
3. Desenvolvimento da cultura previdenciária e financeira dos segurados.
4. Desenvolvimento de Tábua de Mortalidade própria do Estado do Paraná.
5. Existência de permissão legal para aplicação de recursos de fundos previdenciários em
renda variável. Oportunidade para aumentar a rentabilidade dos fundos previdenciários.
6. Realização de projetos conjuntos com Governo do Estado e outros Poderes
conveniados.
7. Convênio com órgãos de pesquisa (Ipardes, UFPR etc.) para realização de Estudos e
Pesquisas Previdenciárias.
8. Convênios com Entidades (Prefeituras, INSS, outros Estados etc.) em áreas de interesse
comum.
9. Cobrança de custos operacionais sobre empréstimos consignados.
10. Realização de empreendimento no terreno da Chácara Paulivina.
11. Capacidade da PARANAPREVIDÊNCIA (Atuária) de oferecer mais informações
para decisões de gerenciamento do Estado.
12. Ações para implantação dos projetos de biometria associados aos sistemas de
informações.
13. Viabilizar junto à SEAP a inclusão de Outros Poderes no PR-Consig.
14. Revisão dos convênios com Outros Poderes e com a Caixa Econômica Federal.
15. Avaliar a possibilidade de substituição do sistema GPREV por outro.
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Principais AMEAÇAS existentes
1. Falta de acesso aos sistemas de informações cadastrais dos poderes estaduais
(Tribunal de Justiça, Tribunal de Contas, Assembleia Legislativa), Instituições de
Ensino Superior e Ministério Público. (PAC-RH programa de atualização cadastral e
Meta-4).
2. A qualidade dos serviços externos de informática prestados à Instituição.
3. Decisões que contrariam o plano de custeio atuarial.
3.1. Aumentos salariais reais dados pelo Governo do Estado aos seus servidores
sem o devido aporte no Fundo Previdenciário, e outras questões como o aumento
a ausência de contribuição dos inativos e pensionistas, contribuições menores do
que as previstas em lei (por força judicial) e dados cadastrais com pouca
consistência.
3.2. Alterações e aumentos salariais reais nos quadros de servidores e membros
do Tribunal de Justiça, Assembleia Legislativa, Tribunal de Contas, Instituições
de Ensino Superior e Ministério Público sem qualquer consulta antecipada sobre
os reflexos no plano de custeio atuarial.
3.3. Projetos de Lei que envolvam custos/gastos do Fundo Previdenciário sem
consulta prévia.
3.4. Falta de acompanhamento institucionalizado dos atos dos poderes públicos
estaduais relativos a pessoal, que venham a repercutir financeira ou atuarialmente
no custeio dos benefícios previdenciários.
4. Falta de integridade do cadastro de aposentados, pensionistas e dependentes.
5. Falta de comprometimento dos beneficiários e seus familiares em informar eventos que
alteram a relação com a PRPREV (comunicação de óbito, casamento, alteração de
endereço, cancelamento de matrícula etc.).
6. Prejuízo no exercício da autonomia por diferentes entendimentos da identidade legal
da PRPREV.
7. Falta de controle da arrecadação da contribuição previdenciária por Órgão.
8. Reclamações trabalhistas.
9. Ruptura de gestão em decorrência de mudança governamental.
10. Risco de falta de rentabilidade nos imóveis do Fundo de Previdência.
11. Risco de invasão de imóveis do Fundo de Previdência.
12. Continua sendo utilizada uma única senha para acessar os sistemas de
recadastramento e consignação, ensejando o risco de fraudes.
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Principais PONTOS FORTES existentes
1. Cumprimento das normativas da Secretaria da Previdência do Ministério da Fazenda.
2. Grau de capacitação dos Colaboradores da Instituição.
3. A capitalização dos recursos financeiros do Fundo Previdenciário desonera o Estado
para atender a Lei de Responsabilidade Fiscal.
4. Imunidade tributária (nos seus Fundos e nos tributos municipais).
5. Salvaguardas legais para proteção do Fundo Previdenciário.
6. Fiscalização por diversos Órgãos externos.
7. Relacionamento com Órgãos Externos (Tribunal de Justiça, Ministério Público, Polícia
Militar, Secretaria de Estado da Educação do Paraná etc.).
8. Conhecimento dos processos e procedimentos da gestão da Instituição.
9. Conquista e manutenção da Certificação da Qualidade.
10. Imagem institucional perante as outras entidades previdenciárias do regime próprio.
11. Capacidade técnica de gestão financeira dos Fundos.
12. Sistema de gestão da qualidade.
13. Existência de instrumentos de gestão alinhados (CG+PE+PPA+PTO).
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Principais PONTOS FRACOS existentes
1. Deficiência dos recursos tecnológicos utilizados para o atendimento aos Clientes.
2. Política e instrumentos de RH, principalmente no que se refere a: planejamento de RH,
treinamento, avaliação de desempenho, plano de cargos, salários e de carreiras.
3. Desmotivação e falta de comprometimento de parte significativa dos empregados.
4. Vagas de estacionamento para os Clientes e Colaboradores na sede da Instituição.
5. Falta de conforto ambiental no edifício sede.
6. Serviços de informática prestados à Instituição.
7. Utilização dos instrumentos de gestão disponíveis na Instituição.
7.1. A falta de integração dos diversos instrumentos de gestão da PRPREV
(Contrato de Gestão, Plano Plurianual, Plano Tático-Operacional) com o
orçamento administrativo e orçamento do fundo previdenciário.
8. Comunicação entre as áreas da organização.
9. Dificuldade de cumprimento dos prazos estabelecidos para concessão de benefícios
previdenciários.
10. Falta de percepção interna do funcionamento da Organização como um sistema.
11. Atitude institucional reativa ao invés de proativa.
12. Estrutura organizacional obsoleta.
13. Inexistência de Plano Anual de Auditoria Interna na Instituição.
14. Falta de qualidade das especificações nos processos de compra e de contratação de
serviços.
15. Falta de um sistema de custos.
16. Falta de pesquisas abrangentes e sistemáticas junto aos beneficiários que possibilitem
a identificação de informações para o aperfeiçoamento da Instituição.
17. Atraso no desenvolvimento de soluções com o aproveitamento das possibilidades
tecnológicas atuais.
18. Judicialização, em excesso, de aspectos que poderiam ser resolvidos
administrativamente.
19. Algumas unidades organizacionais não têm cumprido o prazo para atendimento às
demandas de processos da Ouvidoria.
20. Falta de controle de acesso ao Bloco A do Centro Previdenciário de Curitiba. 21. Falta
de uniformidade de procedimentos das unidades de atendimento ao público.
22. Ausência de um comitê permanente de Informática para definir um plano de TI,
estabelecer as prioridades de aquisição e desenvolvimento de novos sistemas e
acompanhar as implantações.
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23. Insuficiência das informações necessárias nos sistemas nos quais tramitam os
processos na PARANAPREVIDÊNCIA.
24. Ausência da implantação do módulo de Limite de Alçada no Meta4.
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Missão, Visão e Valores

Missão
Gerir o sistema de previdência funcional do Estado do Paraná, preservando o equilíbrio
financeiro e atuarial e buscando a melhoria contínua na satisfação dos seus segurados e
dependentes beneficiários.

Visão
Ser modelo de excelência em gestão de regimes próprios de previdência social no
Brasil.

Valores
Agilidade
Efetividade
Inovação
Prudência
Responsabilidade Social
Sustentabilidade
Transparência.
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OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DA PARANAPREVIDÊNCIA:
O1 - ASSEGURAR O EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO E ATUARIAL DO
FUNDO PÚBLICO PREVIDENCIÁRIO.
O2 - PROMOVER O CONSTANTE APERFEIÇOAMENTO DOS PROCESSOS
NECESSÁRIOS À SATISFAÇÃO DOS SEUS SEGURADOS E BENEFÍCIÁRIOS.
O3 - BUSCAR A EXCELÊNCIA NA ADMINISTRAÇÃO (PLANEJAMENTO,
ORGANIZAÇÃO, DIREÇÃO E CONTROLE) DA INSTITUIÇÃO.
O4 - BUSCAR A PERMANENTE MELHORIA DA COMUNICAÇÃO INTERNA E
EXTERNA.
O5 - BUSCAR A ATUALIZAÇÃO NO DESENVOLVIMENTO E APLICAÇÃO DAS
SOLUÇÕES DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO.
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Considerações finais
O Plano Estratégico é um dos principais documentos que dão suporte à gestão da
PARANAPREVIDÊNCIA, permitindo que a organização tenha alinhamento estratégico
para um horizonte de médio prazo. Ele contém as principais diretrizes da instituição, que
aparecem neste documento, e que em seguida serão desdobradas nas metas do Plano
Plurianual 2018-2021 e nas ações e indicadores do Plano Tático-Operacional 2018-2021.
O Plano Plurianual, como previsto na legislação pertinente, poderá ser revisado
anualmente, sendo sempre submetido à aprovação do Conselho Diretor e do Conselho de
Administração da Instituição e à homologação do Secretário de Administração. Já o
Plano Tático-Operacional poderá ser alterado a qualquer tempo, sendo sujeito à
aprovação exclusiva do Conselho Diretor.
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