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   São notórias as transformações ocorridas na forma de
gerir a Administração Pública, com intuito de
modernizá-la e torná-la mais eficiente na entrega de
seus resultados para a sociedade. A utilização de
ferramentas gerenciais, antes consideradas relevantes
apenas nas empresas privadas, proporcionou o alcance
de uma gestão pública otimizada e permitiu uma
condução mais organizada nas atividades dos seus
colaboradores. Como exemplo dessas ferramentas,
tem-se o Planejamento Estratégico.
        Posto isso, a Procuradoria Geral do Estado de
Rondônia investiu, no ano de 2019, na elaboração do
seu plano estratégico, com o propósito de traçar metas
e objetivos que direcionarão desde a alocação dos
recursos de forma eficiente, até o aprimoramento da
sua atuação em áreas críticas e necessárias, que
servem de apoio às atividades finalísticas e
possibilitam uma execução com excelência. 
        Realizou-se esse novo processo na PGE/RO de
forma coletiva, procurando estimular a participação de
todos os servidores em cada etapa da elaboração do
plano: na definição da identidade organizacional, no
diagnóstico do ambiente interno e externo e na
elaboração de objetivos e metas.
    Essa democratização na formulação do
planejamento, sem dúvida, foi essencial para a
compreensão de todos quanto ao significado e a
importância em se constituir um Planejamento
Estratégico, e o quanto esta instituição tem que
avançar e se aprimorar, a fim de acompanhar as
mudanças que ocorrem constantemente no ambiente.

CARTA DE APRESENTAÇÃO
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LINHA DO TEMPO

2019 Na primeira etapa, foi realizado um brainstorming para levantar ideias
sobre as formas mais adequadas de iniciar o planejamento.
Posteriormente, objetivando um melhor desempenho, integrantes da
comissão realizaram um curso on-line sobre Planejamento Estratégico
para Organizações Públicas, disponibilizado pela Escola Virtual de
Governo.

Março

Abril

Prosseguindo com as atividades, um grupo focal foi formado com
lideranças da Procuradoria para discutir a missão, visão e valores da
instituição. Após muitas discussões e reuniões, ficou definida a
Identidade Organizacional da PGE-RO, sendo a missão, “Defender o
Estado de Rondônia com base nos princípios constitucionais e éticos,
contribuindo efetivamente na otimização da Administração Pública em
prol da sociedade”; a visão, “Ser reconhecida como instituição que,
com exclusividade e qualidade, presta orientação e defesa jurídica à
Administração Direta e Indireta e a todos os poderes”; e tendo como
valores a “Legalidade, ética, eficiência, eficácia, dedicação,
comprometimento e probidade”. Organizações Públicas,
disponibilizado pela Escola Virtual de Governo.
O processo de consolidação da Identidade Organizacional se deu por
meio de uma votação com os servidores da instituição para tornar o
Planejamento o mais participativo possível. A seguir, foi editada a
Portaria nº 213/2019/PGE-DRH consolidando tais elementos.

Maio e
Junho

Foram realizadas reuniões com integrantes de cada setor da sede, das
Regionais e da Representação em Brasília para traçar um diagnóstico
do ambiente. Por meio da ferramenta “Matriz SWOT” foram
investigadas as forças, fraquezas, ameaças e oportunidades que a
instituição possui de acordo com a percepção dos servidores e
procuradores. Organizações Públicas, disponibilizado pela Escola
Virtual de Governo.

Julho e
Agosto

Análise de todo
material e
consolidação a
“Matriz SWOT”.

Setembro

Integrantes da comissão de Planejamento Estratégico
participaram de uma visita técnica no Tribunal de
Justiça de Rondônia (TJ-RO) para realizar um processo
de benchmarking na instituição. A técnica visa analisar
boas práticas já realizadas em determinada área, no
intuito de melhorar a maneira como se trabalha para
alcançar um melhor desempenho, ou no caso da
Procuradoria Geral do Estado de Rondônia (PGE-RO),
ter como base ações que já alcançaram êxito para
implementar no desenvolvimento do seu primeiro
planejamento estratégico.
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PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE RONDÔNIA

Outubro

Novembro

Dezembro

2020

A comissão trabalhou em uma auditoria de imagem para
entender como as pessoas veem a Procuradoria e assimilar de
que modo isso pode ser trabalhado dentro do planejamento
estratégico para melhorar a reputação da instituição, aprimorar
processos internos e aperfeiçoar o desempenho funcional.

Nos dias 4, 6 e 8, no Centro Universitário São Lucas, integrantes da
Procuradoria Geral do Estado de Rondônia (PGE-RO) participaram de
oficinas para a discutir os objetivos e estabelecer as metas que irão
compor o Planejamento Estratégico da instituição. A proposta foi fazer um
planejamento participativo para possibilitar uma visão holística das reais
necessidades de melhorias para a PGE-RO. Além disso, todos os
Procuradores do Estado foram previamente consultados por e-mail acerca
de sugestões quanto aos objetivos, metas e estratégias para o quinquênio
2020-2024. A metodologia escolhida para esta etapa foi a formação de
dois grupos mesclando servidores de diferentes áreas, assim como
procuradores de setoriais distintas, para proporcionar um debate profícuo
e uma análise mais crítica sobre o eixo designado para cada equipe.

Consolidação das metas, elaboração
dos indicadores, e estruturação do 
 Planejamento Estratégico.

Revisão e ajustes no
Planejamento Estratégico. Janeiro

Fevereiro

Visita técnica ao Tribunal Regional do Trabalho (TRT) da 14º Região
(RO/AC) no intuito de dialogar sobre o funcionamento da Secretaria de
Gestão Estratégica e entender mais sobre as práticas realizadas pelo
setor. Durante a reunião, o secretário Lucas Barbosa Brum e o assistente
Marinaldo Vaz de Souto Araújo Mendes, explicaram a rotina de trabalho,
as atribuições que a Secretaria possui, apresentaram resultados
alcançados pelo TRT e modelos de documentos importantes para a
execução do planejamento e ressaltaram os principais desafios
enfrentados para a sua implementação
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1. EIXO ESTADO
E SOCIEDADE

1.1 Descomplicar o atendimento ao público
externo e à Administração Pública.

DESAFIOS
MACRO

    Facilitar a prestação de serviços à comunidade e à
Administração Pública mediante o incentivo da
resolução de conflitos sem a necessidade de iniciar
um processo judicial, por meio de conciliação,
mediação e arbitragem. Assim como criar mecanismos
que promovam o acesso a informações de interesse
do cidadão e de órgãos públicos de forma mais
simples e prática. Ressalta-se também a importância
de criar um canal de comunicação direto com a
sociedade que permita sua manifestação (seja de
denúncia, elogio ou dúvida) e que lhe conceda um
retorno.
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Aumentar a interface com a sociedade;

Otimizar o atendimento ao público e à administração pública;

Implementar uma câmara de conciliação, mediação e
arbitragem;

Regulamentar e estimular a adoção de métodos não
jurisdicionais de solução dos conflitos;

Promover a economia dos recursos públicos;

IN
IC
IA
T
IV
A
S
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1. EIXO ESTADO
E SOCIEDADE 1.2 Fortalecer a imagem institucional da PGE

    Refere-se à adoção de medidas para divulgar e
personalizar o trabalho realizado pela PGE de modo
a desenvolver uma percepção positiva nos seus
públicos de interesse sobre os serviços prestados à
sociedade e ao Estado. E assim, construir uma
reputação favorável da instituição. Ademais, visa
ações de relacionamento com os três Poderes para
estreitar os vínculos institucionais e firmar parcerias
quando necessário. Aborda ainda o cuidado com a
comunicação sobre os impactos financeiros que
tenham alguma ligação com as atividades da
Procuradoria. Medidas que, consequentemente,

resultarão na credibilidade dos stakeholders com
relação à PGE.
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Divulgar as ações positivas realizadas pela PGE para a
imprensa;

Padronizar entendimentos;

Promover o estreitamento das relações institucionais com os três
Poderes;

Ampliar a comunicação com os órgãos estratégicos;IN
IC
IA
T
IV
A
S
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1. EIXO ESTADO
E SOCIEDADE 1.3 Aumentar a recuperação de créditos

do interesse coletivo.

    Conjunto de ações para recuperar verbas públicas,
e como resultado, possibilitar
a aplicação destes recursos em benefícios para a
sociedade como saúde, educação e
segurança. Para tanto, deve-se criar uma setorial para
controlar e fiscalizar o gasto no
âmbito da Administração Pública objetivando evitar
corrupção e promover a proteção
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Ampliar os sistemas de cobrança;

Aprimorar os mecanismos de controle da Dívida Ativa;

Criar Procuradoria Anticorrupção e de Ressarcimento ao
Erário (PARE);

IN
IC
IA
T
IV
A
S
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2. EIXO
PROCESSOS
INTERNOS

2.1 Aprimorar a comunicação interna

Objetiva também a padronização de entendimentos e
a disponibilização de documentos importantes para
manter a congruência nas defesas e pareceres
emitidos pela PGE - alinhando o discurso e
posicionamento institucional de maneira harmônica.

    Refere-se ao desafio de garantir uma comunicação
mais ágil e eficaz entre o público interno da
Procuradoria evitando ruídos e facilitando a resolução
de problemas.
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Estruturar o Centro de Estudos;

 Promover levantamento de documentos jurídicos produzidos
pela PGE para consulta;

Unificar entendimentos da PGE;

Promover a melhoria da comunicação interna;

Ampliar a aproximação entre as setoriais;

Incentivar a troca de informações entre os setores;

Aumentar a divulgação das informações internas;

IN
IC
IA
T
IV
A
S
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2. EIXO
PROCESSOS
INTERNOS

2.2 Otimizar as rotinas

seu público interno.

    Trata-se de organizar e estruturar as rotinas da PGE
para alcançar melhores
resultados. Relaciona-se também à preocupação de
uma conduta ética dos membros,
servidores e estagiários para direcionar o
comportamento esperado pela instituição do
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Organizar os métodos de trabalho;

Racionalizar e padronizar os procedimentos internos;

Dar celeridade aos procedimentos jurídicos e
administrativos;

Incentivar um comportamento ético entre os servidores;IN
IC
IA
T
IV
A
S
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2. EIXO
PROCESSOS
INTERNOS

2.3 Buscar excelência na gestão

institucionais e alcançar um patamar de excelência
em sua gestão.

    Refere-se à implementação de mecanismos para
atender às necessidades
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Fortalecer a unidade de planejamento e gestão
estratégica;

Realizar projeção da necessidade de material de
expediente da organização;

Promover o acompanhamento do trabalho dos servidores;

IN
IC
IA
T
IV
A
S
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3. EIXO
PESSOAL 3.1 Readequar a estrutura organizacional

   Trata-se de ajustar a estrutura organizacional e
equilibrar a distribuição da força de trabalho, de
acordo com as competências do servidor, objetivando
potencializar os resultados obtidos por meio das
atividades desenvolvidas pela Procuradoria.
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Realizar concurso público para área de apoio;

Promover a gestão por competência;

Adequar o quadro funcional às necessidades da
Organização;

IN
IC
IA
T
IV
A
S
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3. EIXO
PESSOAL

3.2 Incentivar o desenvolvimento contínuo dos
servidores

Considerar programas e ações relacionados à
capacitação dos colaboradores, promovendo a
qualificação constante do quadro funcional.
Relaciona-se aos impactos nos serviços prestados e na
imagem institucional.

26



27



28



Gerar melhorias na comunicação interna;

Consolidar a gestão por competência;

Priorizar a movimentação e alocação de
pessoas por competência;

IN
IC
IA
T
IV
A
S
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3. EIXO
PESSOAL

3.3 Promover a valorização do quadro
funcional

Refere-se ao reconhecimento do trabalho realizado
pelos servidores por meio do estabelecimento de
programas de valorização que objetivam a retenção
dos colaboradores na instituição e a realização
profissional.
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Promover melhoria da comunicação interna;

Promover valorização dos servidores e
procuradores;

Atuar para garantia do clima
organizacional favorável à execução da
estratégia;

Promover um ambiente que estimule a
cooperação;

IN
IC
IA
T
IV
A
S
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4. EIXO
TECNOLOGIA 4.1 Estruturar o setor de TI

  Trata-se de ações e práticas adotadas na
gestão para organizar as demandas de trabalho
de acordo com as necessidades organizacionais.
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4.1 Estruturar o setor de TI
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4.1 Estruturar o setor de TI

Promover a melhoria da execução dos
trabalhos da GEINFO;

Especializar o quadro de pessoal da GEINFO;

Fortalecer a gestão de contratos relacionados
à TI;

Propiciar cursos para servidores nas áreas
específicas de atuação

IN
IC
IA
T
IV
A
S
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4.1 Estruturar o setor de TI
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4.1 Estruturar o setor de TI

Adequar as instalações e equipamentos às
demandas das unidades;

 Melhorar a qualidade de equipamentos
tecnológicos;

IN
IC
IA
T
IV
A
S
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4.1 Estruturar o setor de TI4. EIXO
TECNOLOGIA 4.2 Estruturar sistemas

  Considera o desenvolvimento de sistemas de
tecnologia da informação e comunicação para
melhorar a logística organizacional, bem como o
aumento de reuniões para assegurar o seu
aprimoramento e funcionalidade.

37



4.1 Estruturar o setor de TI
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4.1 Estruturar o setor de TI4.1 Estruturar o setor de TI4. EIXO
TECNOLOGIA 4.3 Otimizar a infraestrutura

  Trata-se de adequar a infraestrutura às
necessidades institucionais e promover a
modernização do parque de informática.
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4.1 Estruturar o setor de TI

Realizar a sistematização de processos
relativos à área de apoio;

Promover a sistematização da arrecadação
de cobranças realizadas pela PGE;

Gerar melhoria da comunicação interna;

 Fortalecer o controle dos sistemas judiciais e
consultivos;

IN
IC
IA
T
IV
A
S

40



 

    O planejamento estratégico é uma ferramenta
utilizada para nortear os objetivos das organizações e
alcançar uma gestão de resultado, para tanto é
necessário um modelo de gestão eficaz que concretize
tudo aquilo que foi proposto no plano. Além disso,
ressalta-se a importância de realizar as devidas
adaptações conforme o surgimento de mudanças que
possam afetar a execução do trabalho.

    Nesse sentido, na PGE/RO esse modelo se dará por
meio de projetos e tarefas envolvendo servidores
estratégicos para sua execução e sendo gerenciados
pelas unidades: Comitê Estratégico e Escritório de
Gestão Estratégica.

    Ao Comitê Estratégico compete deliberar acerca de
alterações nos componentes do plano estratégico e no
modelo de gestão, acompanhar a execução dos projetos
e verificar a realização dos objetivos estabelecidos.

      O Escritório de Gestão Estratégica será uma unidade
subordinada ao Gabinete da PGE/RO, responsável pela
coordenação dos objetivos, operacionalização dos
projetos e alinhamento dos processos, realizando o
monitoramento e controle das etapas a serem
executadas e por propor eventuais alterações para seu
efetivo cumprimento do plano.

Considerações
Finais
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Siga a PGE nas 
redes sociais

/pge_ro

/@pgerondonia.oficial

/@pge_rondonia


