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IDENTIDADE
ORGANIZACIONAL

Razão de existência da empresa, como é sua
atuação no seu negócio, tornando claros,
direcionados e realistas os seus objetivos.

Missão

Pagar benefícios aos nossos participantes de
forma eficiente, transparente e responsável,
com base numa gestão de excelência.

Posição futura que a organização busca
alcançar.

Visão

Ser reconhecida no mercado de previdência
complementar por sua excelência na
administração de planos de previdência,
na gestão de ativos, na transparência, na
integridade e no atendimento aos seus
participantes e assistidos.

Conjunto de princípios norteadores do
comportamento de nossos funcionários,
gestores e administradores.

Valores
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Integridade
Credibilidade
Respeito pelas pessoas
Abertura a novas ideias
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IDENTIDADE
ORGANIZACIONAL

Valores
Integridade
• Atuar sempre com postura ética, honesta e profissional.
• Assumir seus eventuais erros e não compactuar com desvios de conduta.
• Honrar seus compromissos e promessas.
• Fazer a coisa certa.
• Respeitar o Código de Condutas Éticas.
• Praticar nossos valores.
Credibilidade
• Contribuir para que o ambiente interno seja confiável, baseado na
transparência.
• Promover uma relação de confiança com participantes, patrocinadores,
instituidores e fornecedores.
• Ser verdadeiro e assertivo em todas as ações e comunicações, de forma
direta e franca.
• Entregar o que foi prometido.
Respeito pelas pessoas
• Ser cortês, receptivo e compreensivo no relacionamento pessoal.
• Valorizar e reconhecer cada indivíduo por suas habilidades, talentos e
contribuições.
• Incentivar um ambiente confiável, buscando sempre a transparência.
• Não praticar difamação, detração, especulações ou espalhar rumores.
Abertura a novas ideias
• Buscar soluções inovadoras e que contribuam com os resultados desejados.
• Abordar cada situação com intenções de colaborar.
• Ser receptivo a ideias novas e eventualmente diversas.
• Ouvir, cooperar e compartilhar.
• Praticar a cultura de aprimoramento contínuo e senso crítico construtivo em
relação ao status quo.
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OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
E DIRETRIZES PARA 2021

Os objetivos estratégicos da Petros constituem as diretrizes da Fundação
para o próximo ano, expressando o posicionamento estratégico estabelecido
por sua alta gestão. Nesse sentido, os cinco objetivos aqui formalizados
exercem a função de referência básica para a definição das ações concretas
a serem executadas em seu exercício anual, no constante esforço da Petros
para atingir a sua missão e visão.
O Plano Estratégico da Petros 2021 é constituído por cinco objetivos
estratégicos com seus respectivos indicadores e metas, que irão auxiliar na
tomada de decisão baseada em critérios objetivos. O escopo desses objetivos
demonstra que será necessário o envolvimento integrado e contínuo de toda
a organização para o completo atingimento dos resultados almejados.
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OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
E DIRETRIZES PARA 2021

Assegurar o equilíbrio
previdenciário dos planos
da Petros

1
2

Atingir rentabilidade
dos investimentos
ajustada ao Portfólio
de Referência definido

3
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Implantar cultura voltada
para os pilares de Gente
e Gestão
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Atingir o equilíbrio
administrativo da
Petros

Fortalecer a imagem da
Petros e a satisfação
dos participantes
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