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O ICSS – Instituto de Certificação Institucional e dos Profissionais 
de Seguridade Social é uma associação civil de direito privado, 
sem fins lucrativos, voltada à pesquisa, fomento e difusão da 
cultura de qualificação e certificação profissional do Sistema de 

Seguridade Social, nas suas diferentes áreas.

Desde 2010, o ICSS atua de forma independente para aplicar 
os exames de qualificação técnica. Seu papel é desenvolver e 
promover a manutenção da certificação por meio de processos de 
educação continuada ou exames. O Instituto é responsável pelo 
primeiro modelo de certificação específico para quem trabalha 

no setor de previdência complementar fechada. 

O ICSS também está apto para atuar na avaliação de processos 
de gestão e na certificação de entidades fechadas de previdência 
complementar (EFPC), por meio do programa da Autorregulação.
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2020 ficará marcado nos livros de história. 
Diversos líderes políticos internacionais já ad-
mitem que neste ano vivemos o maior desafio 
global desde a Segunda Guerra Mundial. 

Em nosso setor, da previdência complementar 
fechada, assim como em todas as atividades, os 
impactos da pandemia do novo coronavírus - 
COVID-19 - foram sentidos.   

Fizemos nossa parte para apoiar as entidades 
fechadas nesse período. O ICSS realizou ao 
longo do ano diversas medidas – que você lerá 
neste relatório - para assegurar que os profis-
sionais não fossem prejudicados nos processos 
de educação continuada e reconhecimento de 
sua qualificação. 
 
O ano de 2020 também nos deu motivos para 
celebrar. Há 10 anos, o ICSS iniciava sua trans-
formação de então Instituto Cultural para se 
tornar um Instituto de Certificação voltado à 
previdência complementar fechada. A mudança 
da razão social, alinhada a esse novo propósito, 
data de 30 de março de 2010. 

Desde então, mais de 8,5 mil profissionais fo-
ram certificados pela instituição, que se tornou 
a maior certificadora do Brasil especializada em 
nosso segmento.

O ICSS possui 
trajetória clara 
de sucesso: já 
certificou cerca 
de 90% dos pro-
fissionais do sistema. 
Isso se deve à credibilidade alcançada, fruto do 
aprimoramento contínuo de processos e profis-
sionalismo nas certificações realizadas. 

Em 2020 trabalhamos ainda para acelerar a ex-
pansão do Instituto, nos aproximando de novos 
públicos, como os profissionais dos entes de re-
gimes próprios de previdência social – RPPS - e 
de autogestão em saúde. Estamos preparados 
para novo ciclo de crescimento, com comuni-
cação e marketing revitalizados, novas tecno-
logias, metodologias revisitadas e intensa de-
dicação para servir a sociedade brasileira. 

Guilherme Velloso Leão
Presidente

“O ICSS possui 
trajetória clara de 

sucesso: já certificou 
cerca de 90% dos 

profissionais do 
sistema”
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Mensagem do 
Presidente

Assista ao vídeo do 
Presidente do ICSS

Guilherme Velloso Leão

https://youtu.be/Dp35islRSD8

https://youtu.be/Dp35islRSD8
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• CONSELHO DIRETOR
Presidente
Guilherme Velloso Leão
Mais Previdência | Casfam - Caixa de Assistência e Previdência Fábio 
de Araújo Motta 

Diretores
Alexandre Wernersbach Neves
Preves | Fundação de Previdência Complementar do Estado do 
Espírito Santo

João Carlos Ferreira
Valueprev Sociedade Previdenciária

• CONSELHO FISCAL
Presidente
Antonio Augusto Chagas Arruda
Instituto Ambev de Previdência Privada (atual)

Edgar Silva Grassi
Caixa Beneficente dos Empregados da Companhia Siderúrgica 
Nacional – CBS Previdência (até setembro/2020)

Associadas Membro
Caixa Beneficente dos Empregados da Companhia 
Siderúrgica Nacional – CBS Previdência

Fundação Banrisul de Seguridade Social

Fundação Itaúsa

Fundo de Pensão Multipatrocinado da Ordem dos 
Advogados do Brasil, Seção do Paraná e da Caixa de 
Assistência dos Advogados do Paraná

GOVERNANÇA
TRIÊNIO 2020-2022
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O ano foi também de uma muito sentida perda, a de Edgar 
Grassi, presidente dos conselhos fiscais de nossas entida-
des, que nos deixou ainda muito jovem, faleceu com apenas 
39 anos. Jovem de excepcional qualificação e talento, vir-
tudes que fazia acompanhar de uma extraordinária capaci-
dade de trabalho e de uma didática muito elogiada sempre 
que atuava em eventos de treinamento, seu pouco tempo 
de vida não impediu que desse uma enorme contribuição 
ao nosso sistema.

Agradecer e cultuar a sua memória é mais que justo e 
necessário, até porque todos somos seus admiradores.
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8.628 
certificações 
profissionais 
desde 2010

O ICSS já 
realizou...

4.521 
recertificações 

desde 2013
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744
na modalidade por 

experiência

53
na modalidade por 

prova

130
na modalidade prova 

por capacitação

Apenas 
em 2020...

927 
certificações 

profissionais (2º 
maior volume da 
série histórica)

843
recertificações (2º 
maior volume da 

série histórica)
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Participe da nossa 
comunidade!

1.081 
profissionais conectados

361 
profissionais conectados

191
profissionais conectados
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Enfrentamento à Pandemia

Visando apoiar as entidades no enfrentamento da crise provocada 
pela pandemia do novo coronavírus, o Conselho Diretor do ICSS 
aprovou ao longo de 2020 medidas excepcionais para que os pro-
fissionais não tivessem seus processos de obtenção ou renovação 
da certificação prejudicados. Confira:

• Extensão da validade dos certificados 
Ampliação do prazo de validade das certificações que venceram 
a partir de 16 de março de 2020, programando novo vencimento 
para 31 de dezembro de 2020, fim do estado de calamidade pú-
blica estabelecida pelo Decreto Legislativo nº 06, de 2020, sem 
prejuízo daqueles profissionais que puderam renovar a sua certi-
ficação na data de vencimento original. A medida visou evitar que 
os profissionais não tivessem sua recertificação prejudicada, tendo 
em vista a restrição da oferta de eventos e treinamentos presen-
ciais para a pontuação e cumprimento das regras do PEC.

• Valorização de cursos online e EaD
Retirada do limite de pontuação no Programa de Educação Conti-
nuada - PEC para eventos e treinamentos realizados na modalida-
de de ensino a distância (EaD) ou online a partir de 16 de março de 
2020. Adicionalmente, o ICSS concedeu bonificação na pontuação 
de cursos on-line e EAD previamente avaliados, durante os meses 
de junho e julho, com conteúdo relacionado a temas da Previdên-
cia Complementar Fechada.

• Transferência de pontuação 
Os dirigentes com certificados válidos que acumularam em 2020 
saldo de 120 pontos ou mais no PEC, em função da maior oferta 
de cursos online, conseguiram transferir os pontos excedentes 
para compensar o não atingimento do mínimo anual requerido 
pelo programa em períodos anteriores.
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• Eliminação de intervalo e segunda ênfase
Devido ao fechamento temporário dos centros de testes para a 
Certificação por Prova, o ICSS realizou flexibilizações para a can-
didatura à Certificação por Experiência. Por exemplo, foi eliminado 
o intervalo de 1 ano para quem não atendeu aos requisitos do 
PEC conseguisse se candidatar a uma nova certificação nessa mo-
dalidade. Também foi possibilitada a candidatura a uma segunda 
ênfase (Administração ou Investimentos), independente do saldo 
no PEC. 

• Agendamento online da Prova 
Quando os agendamentos da Certificação por Prova foram reto-
mados em junho, o ICSS ofereceu aos candidatos a possibilidade 
de solicitar reagendamento do exame - sem afetar o limite previsto 
no regulamento - caso este ficasse impossibilitado de prestar a 
prova na data marcada devido a novo fechamento dos centros 
de teste da Fundação Getúlio Vargas em razão das medidas de 
isolamento social.

Mesmo com a pandemia, o ICSS pode dar andamento à emissão de 
Certificações por Experiência em 2020, cujo processo de avaliação 
foi realizado de forma 100% digital através do sistema. Também 
deu continuidade às recertificações, já que os profissionais tiveram 
condições de acumular a pontuação necessária para o cumpri-
mento do Programa de Educação Continuada. Assim, embora com 
o cenário crítico, o ICSS se adaptou rapidamente para continuar 
oferecendo seus serviços ao mercado, da melhor forma possível.
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As ações do ICSS para o triênio 2020-
2022 foram desenvolvidas em linha com 
o planejamento estratégico construído em 
parceria com Abrapp, Sindapp e UniAbrapp no 
início do mandato. 

O Plano contempla 28 objetivos estratégicos, 
10 projetos e 65 macro ações. 

O Instituto está inserido em 4 projetos e 
registrou 22 macroações realizadas ou em 
andamento em 2020. Portanto, ficou acima 
da meta de 9 ações para o primeiro ano do 
mandato.

Confira os projetos com participação direta do 
Instituto:

Projetos Executados

NOVO 
POSICIONAMENTO 

DO SISTEMA

QUALIFICAÇÃO 
E CERTIFICAÇÃO 
PROFISSIONAL

GOVERNANÇA 
E PROCESSOS 
VALORIZADOS

MAIS PARTICIPAÇÃO 
ASSOCIATIVA

11
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Apresentamos a 
seguir as principais 

ações realizadas em 
2020, relacionadas 

a cada projeto do 
Planejamento 

Estratégico.

12
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1. NOVO POSICIONAMENTO DO SISTEMA

• Planejamento Estratégico com o CNPC

O workshop de Planejamento Estratégico realizado por ICSS, Abrapp, Sindapp e UniAbrapp, nos dias 30 e 
31 de janeiro, contou com a participação do Subsecretário do Regime de Previdência Complementar, Paulo 
Fontoura Valle. O sistema Abrapp também forneceu apoio para a elaboração e aprovação do inédito Plane-
jamento Estratégico feito pelo Conselho Nacional de Previdência Complementar no início de 2020. 

• Aprovação da Política de Boas Práticas 

O ICSS aprovou e publicou sua Política de Relacionamento e Boas Práticas, em conjunto com as demais 
entidades do sistema Abrapp. O instrumento define diretrizes a serem aplicadas e obedecidas por todos os 
agentes que interagem com essas instituições e facilita o alinhamento estratégico da atuação das entidades.

13
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2. GOVERNANÇA E PROCESSOS VALORIZADOS

• Criação do Código e Comissão de Ética do ICSS 

Em mais uma iniciativa de aprimoramento contínuo, buscando o mais alto padrão de governança de seus 
processos, o Instituto elaborou e aprovou em 2020 o seu Código de Ética interno. O documento clarifica os 
princípios e condutas que regem o relacionamento com todos os stakeholders. O ICSS também aprovou as 
bases para a criação de uma Comissão de Ética, que será formada em maioria por membros independentes, 
com a missão de julgar casos de conflitos de interesses nos processos de certificação. 

• Aprimoramento da Governança das reuniões 

O Conselho Diretor do ICSS passou a utilizar, para gestão das reuniões, o portal Atlas Governance. A fer-
ramenta de governança possibilitou mais transparência, compartilhamento e segurança das informações 
da pauta e deliberações realizadas. Com a realização de reuniões em formato virtual, o colegiado também 
adotou a frequência mensal de reuniões, o que possibilitou maior agilidade e objetividade nesses encontros 
para a tomada de decisões. 

• Atualização do PBO 

O Plano Básico de Organização foi atualizado em 2020. O objetivo foi dar maior clareza e detalhamento 
sobre as atividades desempenhadas pelo Conselho Diretor. Dentre as principais atualizações no documento 
estão a inclusão da atividade de elaboração do Planejamento Estratégico trienal a cada início de mandato 
e de dispositivo em conformidade com a LGPD. 

• Adequação à LGPD

O ICSS, em conjunto com os demais entes do sistema Abrapp, implementou o programa para adequação 
à Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. O trabalho envolveu a constituição de um grupo de trabalho 
específico e a criação de novos instrumentos, como a Política de Privacidade e Termos de Uso do site.

14
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• Revisão do Código de Autorregulação
Iniciativa compartilhada por ICSS, Sindapp e Abrapp, o programa de Autorregulação das entidades fechadas 
de previdência complementar lançou em 2020 a nova edição do Código sobre Governança de Investimentos. 
O Instituto contribuiu ativamente para a revisão do Código, como membro da Comissão Mista de Autorregu-
lação, e para o esclarecimento das associadas sobre as mudanças propostas em webinar com participação 
da Previc.
O ICSS também é responsável por coordenar o procedimento de concessão dos Selos de Autorregulação, 
tendo certificado os processos de governança de quase duas dezenas de entidades.
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3. QUALIFICAÇÃO E CERTIFICAÇÃO PROFISSIONAL

• Certificação por Prova e Títulos

O ICSS elaborou nova metodologia de Certificação, adiantando-se em relação à exigência de Certificação 
exclusivamente por Prova e Títulos a partir de 1º de janeiro de 2021, mencionada na Instrução Normativa 
Previc nº 13/2019 e reforçada pela IN Previc 29/2020. O Instituto manteve intenso diálogo com o órgão de 
fiscalização para validação do novo modelo proposto. 

• Certificação por Prova Online

A oferta da Certificação por Prova de forma inteiramente online foi outro grande projeto iniciado pelo ICSS 
em 2020. A tecnologia, a ser disponibilizada em 2021, é baseada em inteligência artificial e possibilita o moni-
toramento do candidato durante todo o período de realização do teste, assegurando a isenção do processo. 

• Revisão do Banco de Questões

O Instituto revisou e atualizou o Banco de Questões da Certificação por Prova para Gestores e Conselheiros, 
de forma a estar alinhado aos normativos mais recentes. 

• Aprovação da Política de Convênios Institucionais para o PEC

Em linha com a Política de Boas Práticas e de Relacionamento, o ICSS elaborou nova Política de Convênios 
Institucionais para o Programa de Educação Continuada – PEC. O Instituto passa a exigir convênio prévio 
com instituições para que estas possam ter seus programas de cursos e treinamentos analisados e validados 
para o PEC. Com critérios claros sobre aspectos como qualidade, tempo de existência, formato do curso e 
conteúdo, a Política de Convênios é mais um avanço do Instituto para trazer mais transparência a essas re-
lações e elevar o padrão de qualidade, impactando positivamente a comunidade de profissionais certificados. 

16
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• Reformulação do PEC

Antenado ao crescimento da oferta de cursos online, e com atuação contínua para elevar a régua de seus 
processos, o ICSS realizou a revisitação da metodologia do Programa de Educação Continuada – PEC que 
entrará em vigor no ano de 2021.

• Expansão para novos mercados

Em conjunto com Abrapp e UniAbrapp, o ICSS trabalhou no desenvolvimento de convênios de cooperação 
técnica com as associações representativas do segmento de RPPS, Aneprem e Abipem, e de outros mercados 
como a Fenaprevi, da previdência privada, e a Unidas, de autogestão em saúde.
O ICSS foi a primeira entidade certificadora a apresentar seu modelo de Certificação para a Comissão do 
Pró-Gestão - Programa de Certificação Institucional e Modernização da Gestão dos Regimes Próprios de 
Previdência Social. Assim, poderá ser referencial na modelagem a ser escolhida para atender a Portaria 
9.907/2020 do Ministério da Economia, que exige a certificação por prova ou prova e títulos para os mem-
bros da direção e da governança dos RPPS. 

• Colaboração com o órgão de fiscalização

Mantendo o diálogo próximo com a Previc e visando contribuir para o aprimoramento global do mercado, o 
ICSS colaborou com sugestões para o anexo da IN Previc 29/2020, que trata do conteúdo para os exames 
de certificação na previdência complementar fechada.

17
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4. MAIS PARTICIPAÇÃO ASSOCIATIVA

• Participação em eventos 

O ICSS marcou presença nos diversos eventos do sistema, com o objetivo de se aproximar, disseminar as ações 
realizadas e ouvir os profissionais do sistema. São exemplos: as reuniões com as entidades nas regionais, a 
série de Encontros Regionais, o 41º Congresso Brasileiro de Previdência Privada, entre outros.

• Investimento em Comunicação e Marketing 

Em linha com seu plano de comunicação e marketing, o ICSS iniciou em 2020 a modernização de seus canais 
de comunicação e relacionamento:

Contratação de CRM - A ferramenta de Gestão de Relacionamento com o Cliente (CRM) possibilita a padro-
nização do atendimento e acompanhamento mais próximo de cada profissional que entra em contato com 
o Instituto. 

Automação de e-mail marketing – O objetivo é intensificar o relacionamento com os profissionais, engajan-
do-os para ações como a busca da primeira certificação, a adesão ao PEC, a recertificação e a candidatura 
de sua entidade aos Selos de Autorregulação. 

Redes sociais – Os perfis do ICSS no Facebook, LinkedIn e Instagram foram repaginados e ganharam co-
municação mais clara, padronizada e envolvente, contribuindo para a disseminação das iniciativas e forta-
lecimento da marca do Instituto. 

Primeiro atendimento – Foram iniciados os estudos para a contratação de ferramenta para automatizar 
o primeiro atendimento ao público. O objetivo é dar maior agilidade no tempo de resposta para dúvidas 
recorrentes dos profissionais via site e telefone, sem abrir mão do fator humano para o esclarecimento de 
questões mais complexas. 

O ICSS se moderniza para elevar cada vez mais o padrão de seus serviços. Assim, busca contribuir para que 
os profissionais certificados sejam cada vez mais valorizados pelo mercado, por meio da educação continuada 
e o reconhecimento institucional de sua qualificação. 

18
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Apresentamos a seguir os demonstrativos financeiros do 
ICSS, encerradas em 31 de dezembro de 2020.

DEMONSTRATIVOS 
FINANCEIROS

19

ATIVO 2020 2019 PASSIVO E PATRIMÔNIO SOCIAL 2020 2019

CIRCULANTE CIRCULANTE
Caixa e equivalentes de caixa 2.484 2.215 Fornecedores 24 15
Outros créditos 51 5 Obrigações trabalhistas 54 127
Despesas antecipadas - 9 Provisões diversas e fiscais 416 210

2.535 2.229 Contas a pagar - entidades 132 12
626 364

NÃO CIRCULANTE NÃO CIRCULANTE
Realizável a longo prazo Exigível a longo prazo
Outros Créditos 22 20 Provisão para contingência 22 20

Imobilizado 8 6 20 17
30 26

PATRIMÔNIO SOCIAL
Superávit acumulado 1.417 998
Fundo - Projetos internos - 373
Fundo - Expansão e melhorias 500 500

1.917 1.871

TOTAL DO ATIVO 2.565 2.255 TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMONIO SOCIAL 2.565         2.255

Balanço Patrimonial
*Em milhares de reais.
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DEMONSTRAÇÃO DO SUPERÁVIT DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA 
(Em milhares de Reais) (Em milhares de Reais) 

DEMONSTRATIVOS 
FINANCEIROS

20

EXERCÍCIOS FINDOS
2020 2019

CERTIFICAÇÃO/RECERTIFICAÇÃO
Receitas 2.100 1.857
Despesas (348) (347)

1.752 1.510

CONCESSÃO DO SELO DE AUTORREGULAÇÃO 11 2
Superávit 11 2

OUTRAS RECEITAS 55 104
Receitas financeiras e outras 55 104

DESPESAS ADMINISTRATIVAS
Pessoal (470) (556)
Serviços de terceiros (77) (68)
Viagens (23) (31)
Despesas gerais (607) (610)

(1.177) (1.265)

Superávit (1) 641 351

PROJETOS ESPECIAIS (567) (146)

Déficit (2) (567) (146)

EVENTOS (28) -
Déficit (3) (28) -

SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO (1+2+3) 46 205

Utilização do Fundo - Projetos Internos 373 32

SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO (AJUSTADO) 419 237

EXERCÍCIOS FINDOS

2020 2019

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

RECEBIMENTOS

Inscrições de certificação e recertificação  2.133  1.884 

Rendimentos das aplicações financeiras  40  90 

Outras receitas  165  77 

2.338 2.051

PAGAMENTOS

Pessoal  (546)  (477)

Serviços de terceiros  (832)  (556)

Viagens  (25)  (40)

Despesas gerais e ocupação  (661)  (628)

(2.064) (1.701)

CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS 274 350

Fluxo de caixa das atividades de investimentos

Aquisição de imobilizado (5) -

Caixa líquido aplicado nas atividades de investimentos (5) -

AUMENTO DO CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA, LÍQUIDOS 269 350

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO INÍCIO DO EXERCÍCIO 2.215 1.865

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO FINAL DO EXERCÍCIO 2.484 2.215
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• Balanço Patrimonial
Índice de liquidez: ajustado pelos itens circulantes que não afetam o resultado fechou 
2020 em 4,05 (6,10 em 2019). Tal folga de liquidez, de R$ 4,05 de recursos para cada 
R$ 1,00 de obrigações, combinado com a projeção de fluxo para os próximos seis 
meses, confere ao ICSS uma situação financeira favorável para saldar seus compro-
missos de curto prazo e ainda contar com as sobras de caixa. A redução do índice de 
liquidez decorre, basicamente, das provisões com honorários da banca de avaliação.

• Demonstração de Superávit
Em 2020, a Entidade fechou com um superávit “ajustado” (após a reclassificação das 
despesas de alguns projetos para o Fundo), de R$ 419 mil (R$ 70 mil orçado/revisado), 
contra R$ 237 mil em 2019. Tal desempenho superavitário decorre, basicamente, do 
acréscimo no volume de inscrições para certificação por experiência.

• Demonstração do Fluxo de Caixa
2020 encerrou com recursos em caixa de R$ 2.484 mil (R$ 1.787 mil orçado/revisado), 
contra R$ 2.215 mil em 2019. Tal variação em comparação a 2019, decorre basicamente 
da entrada de recursos de inscrições com certificação por experiência.
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www.icss.org.br

https://www.facebook.com/certificadoicss
https://www.instagram.com/icss_certificacao/?hl=pt-br
https://www.linkedin.com/company/icss-certifica%C3%A7%C3%A3o/

