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INTRODUÇÃO 
 

 

O desdobramento do Planejamento Estratégico Institucional implica transformar 

os objetivos estratégicos em ações práticas para as áreas funcionais de forma 

alinhada com a estratégia da instituição. Esse direcionamento de ações amplia a 

contribuição das unidades para o alcance dos objetivos institucionais definidos na 

Estratégia. O processo torna mais clara para os servidores das unidades a importância 

da sua participação na consecução dos objetivos institucionais, melhorando, assim, o 

engajamento e o comprometimento com o cumprimento das metas. 

A realização do desdobramento estratégico nas diversas áreas do Tribunal está 

em consonância com o recomendado pelos Conselhos Superiores e o disposto no art. 

12 da Portaria GP nº 225/2014, que dispõe sobre o modelo de elaboração do 

Planejamento Estratégico Institucional. Além disso, o projeto também integra o Plano 

de Trabalho de Governança de Aquisições (PROAD nº 10773/2015), elaborado em 

atendimento às recomendações do Tribunal de Contas da União - TCU. Em auditoria 

realizada em 2015, o órgão de controle constatou a necessidade da definição de 

objetivos, indicadores, metas e iniciativas e formas de acompanhamento do 

desempenho da gestão para a área de aquisições. 

A metodologia utilizada foi o Painel de Contribuição, sugerida pelo Conselho 

Nacional de Justiça para o desdobramento nas áreas administrativas.1 

Para efetivação dos trabalhos foi realizada oficina com os servidores do 

Serviço de Licitações e Compras - SELCO, tendo como facilitadores os servidores da 

Secretaria de Gestão Estratégica. A metodologia, o escopo e a definição das áreas 

que participariam do desdobramento foram acordados entre os diretores da Secretaria 

Administrativa e da Secretaria de Gestão Estratégica e aprovados pela Presidência no 

PROAD nº 6069/2016.   

                                                

 
1 - Exceto na área de Tecnologia da Informação e Gestão de Pessoas 

Fonte: http://www.cnj.jus.br/gestao-e-planejamento/gestao-planejamento-cnj/491-gestao-
planejamento-e-pesquisa/gestao-e-planejamento/gestao-e-planejamento-do-judiciario/metodologia-de-gestao-
estrategica/13745-sugestao-de-roteiro-passo-a-passo-do-desdobramento-do-planejamento-estrategico-para-as-
unidades 
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ACOMPANHAMENTO E REVISÃO 
 

O presente Plano de Contribuição define objetivos, indicadores, metas e 

iniciativas para a área de aquisições do Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região 

para o período 2017-2020.  

A coleta de dados e divulgação dos indicadores será realizada pelos 

responsáveis, com a periodicidade necessária para o devido acompanhamento por 

parte da Administração. 

A divulgação dos indicadores poderá ser feita por meio da Intranet, sem 

prejuízo de outras formas. 

O Plano de Contribuição do Serviço de Licitações e Compras está sujeito a 

revisões periódicas, a fim de atualizar os seus termos, realinhando-o às diretrizes dos 

Conselhos Superiores, bem ainda às mudanças de cenários interno e externo com 

influência direta na gestão do Regional, sem prejuízo da continuidade da gestão 

administrativa. 

A aprovação do Plano de Contribuição da Área de Aquisições, e das suas 

alterações/atualizações, será realizada nas Reuniões de Análise Estratégica, 

realizadas quadrimestralmente, nos termos da Resolução CNJ nº 198/2014. 
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METODOLOGIA DE DESDOBRAMENTO DA 
ESTRATÉGIA 

 

Conforme recomendação do Conselho Nacional de Justiça deve-se aplicar a 

metodologia de Painel de Contribuições para a realização do desdobramento da 

estratégia institucional na área de aquisições. 

Em complemento às recomendações do Conselho Nacional de Justiça, foram 

realizadas pesquisas junto aos sites de outros Tribunais Regionais do Trabalho, 

Tribunais Regionais Federais e de instituições privadas para o aprimoramento da 

metodologia para o desenvolvimento dos trabalhos na área de aquisições deste 

Regional, tendo em vista, ainda, as recomendações do Tribunal de Contas da União 

acostadas no PROAD 10773/2015. 

 

METODOLOGIA E CONCEITUAÇÃO 

O Painel de Contribuição é uma ferramenta que permite visualizar e identificar, 

de forma clara e direta, as iniciativas que as unidades buscarão desenvolver para o 

alcance dos objetivos estratégicos. 

O produto principal do Painel de Contribuição é o Plano de Contribuição, onde 

as iniciativas estratégicas são organizadas de forma lógica, para facilitar a visualização 

da estratégica de contribuição de cada unidade. O Plano é construído pela própria 

unidade sob a coordenação da área de Gestão Estratégica. 

Inicialmente selecionam-se os objetivos estratégicos que a unidade poderá 

contribuir de forma mais efetiva para melhorar o desempenho institucional e também 

para dinamizar sua própria atividade. 

A seguir, definem-se os objetivos de contribuição que irão impactar diretamente 

no alcance dos objetivos estratégicos institucionais e ainda melhorar a atividade da 

unidade. Objetivo de contribuição é o que a unidade pretende alcançar, em nível de 

suas atividades operacionais e que está ao seu alcance, para contribuir no alcance do 

objetivo estratégico de nível institucional.  

Para possibilitar a medição do alcance de cada objetivo de contribuição, 

deverão ser definidos indicadores. Definidos os indicadores, deverão ser definidas as 

metas da unidade que os servidores acordarem com os gestores. 
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Para definir as metas, deverão ser levados em consideração: linha de base 

(histórico), metas do planejamento estratégico institucional e metas dos planos 

estratégicos hierarquicamente superiores.  

Para atingir o objetivo de contribuição, que impacta no objetivo estratégico, a 

unidade propõe as iniciativas de contribuição, que são as atividades que serão 

desenvolvidas de forma prioritária pela área, visando a contribuir no alcance da 

estratégia (adaptado da metodologia proposta para alinhamento estratégico por 

painéis de contribuição na Justiça Federal da 4ª Região). 

 

APLICAÇÃO DA METODOLOGIA 

A aplicação da metodologia no presente projeto consistiu em atividades 

preparatórias, a realização de oficina com equipe da área de aquisições e a 

elaboração de documentação, conforme descrição sintética a seguir: 

 

1. Reunião com o Diretor da SECAD para definição do público-alvo; 

2. Reunião prévia com Diretor do SELCO para explicação da metodologia a ser 

utilizada e a importância da participação dos servidores da área; 

3. Levantamento de dados históricos das aquisições, caso existentes; 

4. Realização de oficina com servidores da área: 

4.1. Apresentação do escopo do projeto; 

4.2. Apresentação da metodologia Painel de Contribuição a ser aplicada; 

4.3. Resgate do Mapa estratégico do Tribunal e seu alinhamento com as 

estratégias dos Conselhos Superiores; 

4.4. Atividades em grupo: 

4.4.1. Identificação dos Objetivos Estratégicos Institucionais mais aderentes à 

unidade; 

4.4.2. Definição de Objetivos de Contribuição para cada Objetivo Estratégico 

identificado; 

4.4.3. Definição de indicadores, metas e iniciativas de contribuição; 

4.4.4. Definição da forma de acompanhamento dos indicadores; 

4.4.5. Definição da forma de divulgação dos resultados; 

5. Elaboração do Plano de Contribuição. 
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PLANO DE CONTRIBUIÇÃO SELCO 
  

Perspectiva 
Objetivo 

Estratégico TRT12 
Objetivo de 
Contribuição 

Indicador Meta Iniciativas 

Processos 
Internos 

 
Aprimorar a gestão 

orçamentária 

1 -Garantir a 
conclusão dos pedidos 

de aquisição do 
exercício até 20 de 

dezembro.  

1- Percentual de 
pedidos de contratação 
do ano que chegam ao 

SELCO até 30 de 
setembro. 

 

1- Receber 100% dos 
pedidos de contratações 
do exercício até 30 de 

setembro. 

1.1 - Elaboração do Plano Anual de Aquisições 
(Responsável: Administração do TRT) 

1.2 – Comunicar, até 30 julho de cada ano, as 
áreas demandantes para que encaminhem os 
pedidos de aquisição com antecedência. 
(Responsável: SELCO) 

Pessoas e 
recursos 

 
Aprimorar a gestão 

de pessoas 

2- Aprimorar o 
conhecimento 

especializado na área 
de aquisições 

2- Percentual de 
servidores do SELCO 

capacitados em temas 
específicos da área. 

2- Capacitar 100 % dos 
servidores (bienalmente). 

2.1 - Elaborar um plano de capacitação do SELCO 
em conjunto com o SEDUC 

(Responsável: SELCO/SEDUC) 

Pessoas e 
recursos 

 
Promover a saúde e a 
qualidade de vida de 

magistrados e 
servidores 

3- Promover a saúde e 
a qualidade de vida 
dos servidores do 

SELCO 

3- Percentual de 
adesão à ginastica 

laboral dos servidores 
do SELCO 

3- Dobrar o percentual de 
adesão no ano de 2017.  

3.1 - Contatar a Coordenadoria de Saúde 
sugerindo esforço para divulgação da importância 
e benefícios da prática da GL 

(Responsável: SELCO) 

3.2 - Incentivo entre colegas do SELCO para 
participação nas aulas de GL 

(Responsável: SELCO) 
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ANEXO I 
 

INDICADORES  
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FICHA DO INDICADOR  

      

            

INDICADOR 1 

        
Percentual de pedidos de contratações protocolados até setembro de cada ano. 

META 1 

        
Receber 100% dos pedidos de contratações do exercício até 30 de setembro de cada ano. 

OBJETIVO DE CONTRIBUIÇÃO 
       

 Garantir a conclusão dos pedidos de aquisição do exercício. 

OBJETIVO ESTRATÉGICO  FREQUÊNCIA DA MÉTRICA 

   

mensal Aprimorar a gestão orçamentária 

LÍDER DO INDICADOR MELHOR 

  

SELCO 

 

  

  

  FÓRMULA 

 
(∑ P1.1 / P1.2) x 100 

PARÂMETROS       RESPONSÁVEL 

P1.1 Pedidos de contratação protocolados até 30 de setembro do ano em referência. SELCO 

P1.2 Pedidos de contratação protocolados no ano em referência. SELCO 

                    

ANO DESAFIO META 

2017 100% 100% 

2018 100% 100% 

2019 100% 100% 

2020 100% 100% 

                    

OBSERVAÇÕES                   

Serão considerados como pedidos de contratação para fins do cálculo do indicador todos os pedidos cuja 
aquisição é precedida de procedimento licitatório, excluindo-se, portanto, os casos de dispensa e 
inexigibilidade. 

VERSÃO DATA ALTERADO POR  

 1.1    31/03/2017      Claudio Okada 

Centrada Para baixo Para cima 
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FICHA DO INDICADOR  

      

            

INDICADOR 2 

        
Percentual de servidores do SELCO capacitados em temas específicos da área. 

META 2 

        
Capacitar 100 % dos servidores (bienalmente). 

OBJETIVO DE CONTRIBUIÇÃO 
       

Aprimorar o conhecimento especializado na área de aquisições. 

OBJETIVO ESTRATÉGICO  FREQUÊNCIA DA MÉTRICA 

   

bimestral Aprimorar a gestão de pessoas 

LÍDER DO INDICADOR MELHOR 

  

SELCO 

 

  

  

  FÓRMULA 

 
(∑ P2.1 / P2.2) x 100 

PARÂMETROS       RESPONSÁVEL 

P2.1 Servidores do SELCO capacitados em temas específicos da área no biênio em referência. SELCO 

P2.2 Total de servidores do SELCO no biênio em referência. SELCO 

                    

PERÍODO DESAFIO META 

2017-2018 100% 100% 

2019-2020 100% 100% 

                    

OBSERVAÇÕES                   

Não foi estabelecida quantidade mínima de horas de capacitação por servidor/ano. 

VERSÃO DATA ALTERADO POR  

 1.1   31/03/2017      Claudio Okada 

Centrada Para baixo Para cima 
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FICHA DO INDICADOR  

      

            

INDICADOR 3 

        
Percentual de adesão à ginástica laboral dos servidores do SELCO 

META 3 

        
Dobrar o percentual em 2017 em relação à 2016 

OBJETIVO DE CONTRIBUIÇÃO 
       

Promover a saúde e a qualidade de vida dos servidores do SELCO 

OBJETIVO ESTRATÉGICO  FREQUÊNCIA DA MÉTRICA 

   

Mensal Promover a saúde e a qualidade de vida de magistrados e 
servidores. 

LÍDER DO INDICADOR MELHOR 

  

SELCO 

 

  

  

  FÓRMULA 

 
Média ( P3.1 / (P3.2-P3.3) x 100) 

PARÂMETROS       RESPONSÁVEL 

P3.1 Número de aulas que o servidor participou na ginástica laboral no mês de referência  SAUDE 

P3.2 Número de aulas no mês de referência SAUDE 

P3.3 Número de ausências justificadas SAUDE 

                    

ANO DESAFIO META 

2017 90,00% 81,70% 

2018 - - 

2019 - - 

2020 - - 

                    

OBSERVAÇÕES                   

Considera-se ausência justificada a não participação do servidor por não estar na sala no momento da ginástica 
laboral (férias, LTS, reunião fora do local de trabalho, etc.) 
 
Se o número de ausências justificadas no mês de referência de um servidor for igual ao número de aulas no 
mês, a participação do servidor não é considerada para o cálculo do indicador. 

VERSÃO DATA ALTERADO POR  

 1.1    31/03/2017      Claudio Okada 

 

 

 

 

Centrada Para baixo Para cima 
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ANEXO II 
 

REGISTROS FOTOGRÁFICOS 
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