
 

 

Metas Institucionais 2018 Página 1 
 

 

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL 
UNIDADE DE GOVERNANÇA, PROJETOS E COMPLIANCE 

 

 

 

 

NOTA TÉCNICA Nº 004/2017/GOVER/PRESI/IPREV/DF  

Interessado: Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal  
Assunto: Projeto de Monitoramento e Gestão do IPREV/DF 

I. INTRODUÇÃO 

Considerando o avento da Lei Complementar nº 932/2017, de 03 de 

Outubro de 2017, publicada no DODF nº 43, de 03/10/2017, na qual estabeleceu 

diretrizes de reorganização e unificação do Regime Próprio de Previdência Social 

do Distrito Federal - RPPS/DF, e ainda, o que foi exposto na NOTA TÉCNICA Nº 

03/2017/GOVER/PRESI/IPREV/DF, de 18/09/2017, esta Unidade de Governança, 

Projetos e Compliance, após detida análise a Matriz Swot e ao Mapa de Risco 

deste IPREV/DF, identificou vários fatores de riscos ou também chamados de 

fatores facilitadores. Fato que exigiu a criação de ações que possibilitasse a visão 

estratégica para a mitigação dos riscos, distinguindo os fatores de riscos comuns 

aos demais perigos e quais eram os mais motrizes, ou seja, quais são os que 

possuíam maior influência no contexto institucional. 

 

II - HISTÓRICO 

Em um mundo globalizado, com um cenário cada vez mais complexo no 

tocante ao tema Previdenciário, os órgãos responsáveis pelos RPPS precisam 

estar cada vez mais preparados para as mudanças constantes no ambiente em 

que estão inseridos, assim este IPREV identificou a necessidade construir o 

Planejamento Estratégico Institucional.  

No primeiro momento, optou-se por realizar uma fase exploratória que 

propiciou o conhecimento da entidade, do ambiente institucional, de suas 

atividades e dos controles internos a ela relacionados. Buscou-se compreender 

as características da instituição como um todo, os níveis de atividades, entender 

processos e projetos executados. 

Obteve-se então, uma visão geral da entidade ou de determinadas 

atividades executadas no Instituto. Pode identificar também, inicialmente, os 

fatores críticos (fraquezas e ameaças) a ela relacionados.  
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Observou-se a necessidade de implementar uma política de gerenciamento 

de riscos, estabelecendo as situações mais críticas na construção das fraquezas. 

Nessa etapa sugeriu-se fazer uso da análise SWOT – Strengths (Forças), 

Weaknesses (Fraquezas), Opportunities (Oportunidades) e Threats (Ameaças), 

que permitiu realizar uma avaliação do ambiente interno da organização ou de 

determinada atividade, visando identificar as forças e fraquezas, e do ambiente 

externo, para apontar as oportunidades e ameaças presentes. 

A fim de assegurar que a visão construída até aquele momento sobre a 

entidade ou de determinada atividade corresponde à realidade, passou-se ao 2º 

momento, que foi à validação junto aos gestores. 

Neste 2º momento, cada Coordenação e Gerência das Diretorias do 

Iprev/DF realizaram reuniões internas com seus respectivos Diretores, no 

período de maio a julho de 2017, sobre os principais macroprocessos, as 

atividades desenvolvidas em cada área, de modo que avaliassem todos os 

levantamentos realizados na fase exploratória (mapeamento, matriz SWOT, 

etc.). 

Logo após este momento de construção, houve validação do gestor 

máximo da instituição e em reunião de Diretoria Executiva da Instituição - 

DIREX.  

Com base nas informações levantadas e validadas até então, deu-se 

sequência à presente metodologia pela identificação dos riscos correspondentes.  

O 3º momento, conforme já destacado na NOTA TÉCNICA Nº 

01/2017/GOVER/PRESI/IPREV/DF, caracterizou-se pela identificação dos riscos 

do Iprev/DF, relativos às atividades objeto da fase exploratória, certificando-se 

junto à instituição (áreas do Instituto) quais foram os eventos a ela relacionados.  

Assim, percebe-se que nesse momento foi fundamental identificar quais 

foram ou poderiam ser os principais eventos com potencial de gerar impacto no 

andamento dos temas já estudados e que, até aquele momento, se mostraram, 

em tese, relevantes e/ou críticos para que a organização alcance seus objetivos. 

Essa identificação foi realizada por meio de aplicação de metodologia de 

mapeamento e qualificação dos eventos, os quais podem ser avaliados mediante 

a atribuição de notas para os critérios de probabilidade, materialidade e 
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relevância. Nessa metodologia, a relevância foi definida a partir da observação 

de que, caso o risco se materialize, qual seria o impacto no alcance dos objetivos 

de determinada atividade (por exemplo, um macroprocesso) e, 

consequentemente, da entidade. Levou-se em consideração se o risco seria 

elevado o suficiente para causar dano significativo, inclusive afetando a imagem 

da instituição. 

Para isso foram utilizadas ferramentas que buscaram facilitar a interação 

das áreas com os Diretores e operadores dos processos (Chefia de Governança, 

Projetos e Compliance). Essas ferramentas foram as escalas de probabilidade e 

de impactos, que serão utilizadas posteriormente para a elaboração da Matriz 

Impacto x Probabilidade. A metodologia das escalas de impactos e probabilidades 

que foram utilizadas pelas Diretorias do Iprev/DF foi disposta na NOTA TÉCNICA 

Nº 01/2017/GOVER/PRESI/IPREV/DF. 

O estudo apresentado fora realizado com a aplicação de metodologia de 

mapeamento e qualificação de risco dos eventos, tendo como parâmetros os 

limites parametrizados na NOTA TÉCNICA Nº 01/2017/GOVER/PRESI/IPREV/DF. 

Contudo, fora necessário ajustar alguns critérios e consequentemente a fórmula 

final. Diante dos estudos apresentado, foram avaliados mediante a atribuição de 

notas para os critérios de probabilidade, materialidade e relevância. Nessa 

metodologia, a relevância foi definida a partir da observação de que, caso o risco 

se materialize, qual seria o impacto no alcance dos objetivos de determinada 

atividade (por exemplo, um macroprocesso) e, consequentemente, da entidade. 

Levou-se em consideração se o risco seria elevado o suficiente para causar dano 

significativo, inclusive afetando a imagem da instituição. 

Para isso utilizou-se ferramentas que buscassem facilitar a interação das 

áreas com os Diretores e operadores dos processos. Essas ferramentas são as 

escalas de probabilidade e de impactos, que foram utilizadas para a elaboração 

da Matriz Impacto x Probabilidade.  

 Realizadas as ações acima descritas, esta Governança, em atitude 

propositiva e de continuidade, objetivando alavancar as atividades estratégicas 

deste IPREV/DF, bem como otimizar os resultados organizacionais e garantir a 
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mitigação de possíveis riscos, iniciou a organização das Metas Institucionais para 

2018. 

 Em ato posterior a identificação e validação das metas institucionais para 

2018, esta Governança passará a atividade de Monitoramento e Avaliação das 

mesmas, a fim de assegurar o cumprimento do que serão imposto as áreas 

técnicas do Instituto.  

 

III - AVALIAÇÃO DE RISCOS  

No caso específico, a ferramenta gerencial utilizada para identificar os pontos 

fracos, fortes, oportunidades e ameaças foi a ferramenta da Matriz SWOT, bem 

como o desdobramento desta no Mapa de Risco, com o diagnóstico da 

Probabilidade x Impacto.  

Inicialmente, esclarecemos que a análise de riscos estruturada possui dois 

parâmetros claros a foram estudados: 

– PRIMEIRO: identificar qual a chance, a probabilidade, dos perigos podem 

acontecer, frente à condição existente – risco; 

– SEGUNDO: calcular o impacto seja ele operacional como financeiro. 

Enfatizamos que realizamos uma declaração estruturada do risco, também sob 

os dois aspectos: Impacto e Probabilidade. 

Observado estes dois critérios bem definidos e o que fora exposto nos itens 45 a 19 

da NOTA TÉCNICA Nº 03/2017/GOVER/PRESI/IPREV/DF, foi possível calcular as 

escalas de impactos, também conhecidas como escalas de consequências, que 

apresentam os efeitos decorrentes de um determinado evento. Considerando que 

existiram diferentes aspectos avaliados, a estimativa final deu-se por meio do 

cálculo da média quadrática (raiz quadrada da média aritmética dos quadrados dos 

impactos), conforme a seguinte fórmula:  
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O objetivo das avaliações de risco quantitativas é tentar calcular valores numéricos 

objetivos para cada um dos componentes coletados durante as fases de análise de 

custo/benefício e de avaliação de risco. Por isto, neo caso em tela, salientamos que  

decisão pela média quadrática ao invés da média aritmética simples dos graus dos 

impactos baseia-se no conceito de que diferentes níveis de impactos geram 

exposição adicional ao processo e sua variância pode ser considerada como um 

fator de risco, fato este contemplado na NOTA TÉCNICA Nº 

01/2017/GOVER/PRESI/IPREV/DF.   

Por meio destas ferramentas foi possível reconhecer as ameaças enfrentadas, 

identificando quais os tipos de vulnerabilidades poderiam ser explorados por tais 

ameaças no futuro. Em geral, objetivando a segurança e controle para atenuar 

os riscos iminentes, foi possível inter-relacionar as Metas Institucionais do 

IPREV/DF para 2018 aos itens de maior Ameaça e Probabilidade de Risco, bem 

como fortalecer e/ou consolidar Oportunidades identificadas. 

 

IV - CONSTRUÇÃO DAS METAS INSTITUCIONAIS 

Importante salientar que com o advento da Lei Complementar nº 

932/2017, por meio do Art. 93-A foi estabelecida, dentre outros, a seguinte 

diretriz, in verbis: 

 

 O Conselho de Administração do Iprev/DF firma o plano 

anual de atividade com a Diretoria Executiva, tendo por 

objeto a fixação de metas de desempenho para o Iprev/ 

DF. 

 

 Diante do exposto ao longo desta Nota Técnica, acrescido do que fora 

estabelecido pela Lei Complementar citada acima, esta Unidade de Governança, 

atuando de forma propositiva e tempestiva, realizou compilação e análise das 

informações resultantes de múltiplos trabalhos internos, a fim de subsidiar a alta 

Gestão do Instituto na definição das metas e, consequentemente, atender as 
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necessidades e responsabilidades Institucionais do IPREV/DF. Em ato extensor 

deste trabalho, o objetivo versa em auxiliar na orientação e desenvolvimento dos 

colaboradores para atender de forma satisfatória a construção de cada meta 

setorial que integra o todo do Instituto, focando em resultado, no cumprimento 

da Lei e, principalmente, na análise criteriosa e real dimensionamento dos 

objetivos a serem atingido.  

Desta feita e diante do uso da ferramenta de monitoramento ambiental 

escolhida por este Instituto, cito a análise SWOT, nas palavras de Morais (2005, 

p.49) “[...] é indispensável para o sucesso do planejamento estratégico porque 

exige avaliação detalhada do ambiente externo e interno e permite que o 

administrador determine os rumos que o negócio deve tomar”. Dessa forma, 

percebe-se que é preciso conhecer muito bem os fatores endógenos e exógenos 

que influenciam a empresa para que o administrador possa tomar a decisão 

correta e escolher a estratégia mais adequada para a situação. 

Para que os objetivos propostos neste PE fossem alcançados, foi 

necessário traçar o caminho percorrido durante o processo de pesquisa, ou seja, 

a metodologia utilizada. A pesquisa realizada para o presente diagnóstico 

caracteriza-se, quanto aos objetivos Institucionais; quanto aos procedimentos 

técnicos executados e aos diversos graus de risco identificado em casa evento 

estabelecido. 

O universo do trabalho foi composto pelos 4 Diretores, 1 Chefia de 

Governança e 3 Assessores Especiais (Atuária, Unidade de Controle Interno e 

Comunicação Social, correspondendo a 8 gestores.  

Com o intuito de tornar a implantação do planejamento estratégico 

participativa e com comprometimento da equipe dos servidores deste IPREV/DF, 

buscando incutir a reflexão sobre o futuro do Instituto, foram encaminhados aos 

gestores do Instituto, via email, solicitando que encaminhassem a Unidade de 

Governança o  objeto do Plano de Metas de Desempenho do Iprev/DF para o 

exercício de 2018, devendo observar: 

1- descrição clara das metas da área; 
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2- identificação objetiva dos prazos de início e fim da execução de cada meta 

pela área;  

3- status da execução de cada meta; e 

4- confirmação das metas descritas na planilha com relação a execução em 

2017, contendo os devidos prazos de início e fim, bem como seu status 

atualizado. 
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QUADRO I - ANÁLISE SITUACIONAL – SWOT DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DF  
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QUADRO II – MAPA DE RISCO – IMPACTO X PROBABILIDADE  
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QUADRO III – MAPA DE RISCO – EVENTOS CRÍTICOS  
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V - RESULTADOS  

 

 Houve o retorno de 100 % dos e-mails encaminhados, ou seja, todos os 

dirigentes encaminharam resposta e as sugestões de Metas para cada 

setorial. 

  

 Foram consolidadas as sugestões encaminhadas pelos setoriais.  

 

 A análise dos dados coletados, ocorreu mediante o cruzamento das 

informações obtidas na Matriz Swot e o Mapa de Risco, inter-relacionando  

as sugestões dos oito gestores do Instituto ao grau dos riscos.  Assim, 

optou-se por priorizar os eventos com maior nível de Risco a ser mitigado 

por este Instituto.  

 

 Salientamos que mediante esta analise, esta Unidade de Governança 

realizou críticas a algumas metas sugeridas, ao mesmo tempo em que 

acrescentou outras, objetivando estancar ou, em alguns casos, mitigar 

certos eventos com elevado grau de risco.  

 

 Em ato posterior a inclusão e ajustes das Metas/2018 realizadas por esta 

Unidade de Governança, estas foram submetidas ao Diretor-Presidente 

para apreciação, em 03/11/2017, para que em ato contínuo, com os 

ajustes solicitados, as Metas/2018 propostas pudessem ser encaminhadas 

individualmente aos Diretores de cada área técnica, a fim de analisarem e 

se manifestarem sobre o caso em tela. 
 

  Após o encaminhamento aos Diretores, houve a consolidação e ajustes 

finais nas metas estabelecidas com sugestão de apresentação à Diretoria 

Executiva e ao Conselho de Administração, ambos deste Instituto, para 

conhecimento, manifestação e, caso seja necessário, ajustes pertinentes 

que forem identificados. 
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 Em conformidade com Oliveira (2009) e Morais (2005) que defende que a 

estratégia é o caminho que leva a empresa a alcançar seus objetivos e 

metas em busca de um melhor posicionamento no mercado, sempre 

atento à sua relação tanto com o ambiente interno como o externo. Esta 

Unidade expõe que as Meras Institucionais apresentadas são decorrentes 

dos estudos realizados com o uso da matriz SWOT, combinado com o 

Mapa de Risco. 

 

 Desta forma, após a conclusão da análise do ambiente interno e externo, 

foi possível determinar quais as Metas mais adequadas para a situação 

atual do IPREV/DF, desta forma garantindo o sucesso do Instituto e 

garantindo o cumprimento da missão Institucional. Esta análise gerou o 

Plano de Ação abaixo, no qual consta a metas proposta/2018 confrontadas 

com os riscos identificados na Matriz Swot, como forma propositiva de 

excluir e/ou mitigar a possibilidade da ocorrência do evento. 
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VI – PROPOSTA DE METAS/2018. 
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VI – CONCLUSÃO 

 Diante de todo exposto, esta Unidade de Governança, Projetos e 

Compliance encaminha os autos para apreciação e manifestação do Sr. Diretor 

Presidente, com sugestão de, em ato posterior, caso esteja de acordo, submeta 




