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Estratégia é definida como um caminho, maneira ou ação

formulada e adequada para alcançar, de maneira diferenciada,

desafios e objetivos estabelecidos, no melhor posicionamento

da organização perante seu ambiente, com aplicação dos

recursos necessários para alcançar as metas.

Estratégia



O Planejamento pode 
ser conceituado como 
um processo contínuo,  
desenvolvido para o 
alcance de uma 
situação desejada pela 
organização.



Planejar está associado à 
idéia de preparação e 
controle do futuro a 
partir do presente 
através da reflexão 
sistemática sobre a 
realidade a enfrentar e 
os objetivos a atingir.

(Matus, 1988)

O QUE É PLANEJAMENTO?



Na consideração dos grandes níveis 
hierárquicos, podem-se distinguir três tipos 
de planejamento com diferentes níveis de 
decisão:

 Planejamento Estratégico;

 Planejamento Tático;

 Planejamento Operacional.

Tipos de Planejamento



O Planejamento Estratégico relaciona-
se com os objetivos de longo prazo e 
com as estratégias e ações para 
alcançá-los. Eles afetam a organização 
como um todo, enquanto o 
planejamento tático relaciona-se a 
objetivos de mais curto prazo e com 
estratégias e ações que, geralmente, 
afetam somente parte da organização.

Tipos de Planejamento



O Planejamento Estratégico é,
normalmente, de responsabilidade dos 

níveis mais altos  da organização e diz 

respeito tanto à formulação de objetivos 

quanto à seleção dos cursos de ação a 

serem seguidos para sua consecução, 

levando em conta as condições 

externas e internas à organização e sua 

evolução esperada. 



O PLANEJAMENTO TÁTICO tem 
por objetivos otimizar determinada 
área de resultado e não a 
organização como um todo. Portanto, 
trabalha com decomposições dos 
objetivos, estratégias e políticas 
estabelecidos no planejamento 
estratégico.



O Planejamento 

Operacional pode ser 

considerado como a 
formalização, 
principalmente através 
de documentos escritos, 
das metodologias de 
desenvolvimento e 
implantação 
estabelecidas. 
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Desafio Atual

“Como melhorar o 

funcionamento do Trabalho

nas Organizações?”

Improvisação 

X 

Profissionalismo



Etapas da Implementação da 

Gestão Estratégica

• Planejamento Estratégico

– Definição do plano estratégico da instituição

• Mapa Estratégico 

– Missão / Visão / Valores / Objetivos Estratégicos

• Implementando a Gestão Estratégica

– Desdobramento da GE

• Indicadores de desempenho

• Metas 

• Projetos / Plano de Ação



São grandes desafios 

institucionais voltados para o 

ambiente externo.

São abrangentes e laborados 

para aproveitar oportunidades ou 

mitigar ameaças.

Formulados em termos 

qualitativos, devem ser 

alcançados ou mantidos em um 

determinado Plano Estratégico 

Institucional.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONAIS E ESPECÍFICOS
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O MODELO DO BALANCED SCORECARD

“O Balanced Scorecard é mais do que um sistema 

de medidas táticas ou operacionais. Organizações  

inovadoras estão utilizando o scorecard como um 

sistema de gestão estratégica para administrar a 

estratégia a longo prazo.”

Fonte: A Estratégia em Ação – Balanced Scorecard. Robert S. Kaplan e David P. 

Norton

METODOLOGIA BSC
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MAPAS ESTRATÉGICOS: Modelo 

simples de criação de valor
SETOR 

PÚBLICO E ENTIDADES SEM FINS

LUCRATIVOS

Perspectiva fiduciária

“Se formos bem 
sucedidos, como 
cuidaremos dos 
contribuintes (ou 

doadores)?”

Perspectiva do Cliente

“Para realizar a visão 
como devemos cuidar de 

nossos clientes ?”

Perspectiva de aprendizado e 
crescimento

“Para realizar nossa visão, como a 
organização deve aprender e melhorar?”

Perspectiva interna

“Para satisfazer os clientes, em que processos 
devemos ser excelentes ?”

MISSÃO

Fonte: MAPAS ESTRATÉGICOS. Robert S. Kaplan e David P. Norton. Ed. Campus
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Eficiência Operacional Acesso ao Sistema de Justiça Responsabilidade 

Social

Alinhamento e Integração

Garantir a 

agilidade nos 

trâmites 

judiciais e 

administrativos

Buscar a 

excelência na 

gestão de 

custos 

operacionais

Facilitar o 

acesso à Justiça Promover a cidadania 

Aprimorar a 

comunicação com 

públicos externos

• Papéis e iniciativas do Judiciário

• Dados processuais e administrativos

• Transparência / Linguagem clara

Disseminar valores 

éticos e morais por 

meio de atuação 

institucional efetiva

Fomentar a interação e a 

troca de experiências 

entre Tribunais (nacional 

e internacional)

Garantir o alinhamento 

estratégico em todas 

as unidades do 

Judiciário

Desenvolver 

conhecimentos, 

habilidades e 

atitudes dos 

magistrados e 

servidores 

• Gestão e Execução da Estratégia

• Gestão Administrativa

• Gestão de Projetos

• Tecnologia

• Alocação de Pessoas

• Otimização de Rotinas

Motivar e 

comprometer 

magistrados e 

servidores com a 

execução da 

Estratégia

Assegurar  

recursos 

orçamentários 

necessários para a 

execução da 

Estratégia

Visão de Futuro:

Ser reconhecido pela Sociedade como 

instrumento efetivo de Justiça, Equidade 

e de Promoção da Paz Social

• Acessibilidade

• Celeridade

• Ética

• Imparcialidade

• Modernidade

• Probidade

• Responsabilidade Social e Ambiental

• Transparência

• Desdobramento da Estratégia

• Continuidade administrativa

• Unidades do Judiciário 

• Universidades

• Organizações 

Missão: Realizar Justiça

• Comunicação Interna

• Cultura orientada a Resultados

• Qualidade de Vida/Clima Organizacional

• Suporte à Estratégia

• Segurança da Informação

Atuação Institucional

Fortalecer e harmonizar 

as relações entre os 

Poderes, setores e 

instituições

Promover a 

efetividade no 

cumprimento 

das decisões

• Conhecimentos  e práticas 

jurídicas e administrativas

• Inclusão Social e Desenvolvimento  

• Conscientização de direitos, 

deveres e valores

• Execução das decisões

• Prevenção de litígios judiciais

• Parcerias/Convênios

• Execução Voluntária das Decisões

• Segurança física da Informação

• Segurança das pessoas

• Capilaridade

• Formas Alternativas de acesso

• Economicidade

• Responsabilidade 

Ambiental

MAPA ESTRATÉGICO DO PODER JUDICIÁRIO

• Gestão Orçamentária

Gestão de Pessoas Orçamento

Atributos de Valor para a Sociedade

Infra-estrutura e Tecnologia

e

Garantir a 

disponibilidade  de 

sistemas essenciais 

de TI

Garantir a infra-

estrutura 

apropriada às 

atividades 

administrativas 

judiciais



Monitoramento da Execução

INDICADORES, PARA QUE SERVEM?

Facilitar o planejamento e o controle do

desempenho, pelo estabelecimento de métricas-

padrão e pela apuração dos desvios ocorridos

com os indicadores

Viabilizar a análise comparativa do desempenho

da organização em negócios diversificados

Informam o “quanto” a organização está na

direção da consecução de sua Visão.

Refletem o desempenho em relação aos

Objetivos Estratégicos da Organização



INDICADORES DO PLANEJAMENTO NACIONAL

1 - Índice de Confiança no Poder Judiciário

2 - Índice de satisfação do cliente

3 - Taxa de Congestionamento

4 - Produtividade do magistrado

6 - Índice de agilidade no julgamento

16 - Índice de acesso à justiça

20 - Índice de gestão participativa

32 - Percentual do orçamento de custeio aplicado em

capacitação

30 - Índice de capacitação nas competências

estratégicas

13 - Redução do consumo de papel

46 - Índice de execução do orçamento disponibilizado
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“Não se gerencia o que não se 

mede, não se mede o que não 

se define, não se define o que 

não se entende, não há 

sucesso no que não se 

gerencia.”

Deming

A medição do desempenho



Migrando para uma gestão por 

resultados?
Painel de Controle – Acompanhar os indicadores





JUSTIÇA DO TRABALHO
Objetivo Estratégico: Desenvolver conhecimentos, habilidades e atitudes

dos magistrados e servidores 



JUSTIÇA DO TRABALHO
Objetivo Estratégico: Desenvolver conhecimentos, habilidades e atitudes

dos magistrados e servidores 



GESTÃO ESTRATÉGICA  MBA 



PLANO DE AÇÃO N 

䗴Objetivo Organizacional

䗴Fator(es) Crítico(s) de Sucesso 

䗴Estratégia

䗴Meta

䗴Indicador  de Desempenho

Ações a realizar Responsável Como? Onde? Porquê? Custos Prazos
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Aspectos gerais e perspectivas

Agendamento da próxima avaliação

Propostas e ações de alinhamento e potenciais

Apresentação dos indicadores e resultados

Análise dos desvios  - por área

Realização da RAE

Reunião de Análise da Estratégia



Realização da RAE

Reunião de Análise da Estratégia
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Peças de Comunicação da Estratégia
Ex: MAPA
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“Pode ser que existam líderes natos, mas 

eles são raros demais para que 

dependamos deles.”

Peter Drucker 



Eficiência

Eficácia

Efetividade

Resiliência
(Tenacidade e Perseverança)

Articulação

Aprendizagem

Planejamento

Carências

Objetivos

Ações

Metas

Resultado:

Uma Instituição 

Melhor!

Estratégias

Implementação

Monitoramento

Avaliação

Revisão

Monitoramento

Fazer 

Acontecer

Competências Essenciais às Lideranças
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• Comunicação

• Negociação

• Liderança 

• Trabalho em Equipe

• Gerenciamento do Tempo

• Afinidade com a Tecnologia da Informação

• Foco no Cliente

Competências  valorizadas no 

profissional contemporâneo 



Competências  valorizadas no 

profissional contemporâneo 

• Visão Sistêmica

• Flexibilidade 

• Conhecimento do Negócio 

• Capacidade Empreendedora

• Foco em resultado

• Planejamento
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Gerência e Liderança :

Gerência:

•Planejamento e orçamento;

•Organização e contratação;

•Controle e solução de 
problemas;

•Fazer certa, as coisas;

•Nasce do decreto formal;

•Administração;

•Manutenção;

•Estrutura / Sistema;

•Controle.

Liderança:

•Estabelecimento de direção;

•Alinhamento de pessoas;

•Motivação e Inspiração;

•Fazer as coisas certas;

•Nasce da necessidade do grupo;

•Inovação;

•Desenvolvimento;

•Pessoas;

•Confiança.



1- Planejamento Estratégico

Missão/Visão/Valores

Desafios Estratégicos

BSC: Objetivos Estratégicos

Projetos/Ações

2- Execução da Estratégia

Gerenciamento de 

Processos

Ações Correntes -

Atividades

Gerenciamento de 

Projetos

Novas Ações:

Início, meio e fim -

Projetos
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BARREIRAS PARA 
IMPLEMENTAÇÃO DO 
PLANO ESTRATÉGICO

BAIXO ENVOLVIMENTO DAS 

PARTES INTERESSADAS

FALTA DE ADERÊNCIA ENTRE O 

PLANO ESTRATÉGICO E SEUS 

DESDOBRAMENTOS
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Obrigado!

Claudio Oliveira

Assessor de Planejamento e Gestão Estratégica 

Conselho Superior da Justiça do Trabalho


