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Processo de Mudanças nas Organizações
• Necessidade de Mudança

• Nenhuma organização escapa da necessidade de mudanças, pois
cresce em um ambiente onde estas acontecem rapidamente;
• Mudar não significa ser mais a mesma, mas passar para um estado
de evolução ou fluxo;
• No passado, a mudança era considerada como um mal necessário,
um estágio de transição que deveria ser o mais breve possível;
• Atualmente, a mudança é parte integrante da rotina e das funções
institucionais;
• A busca pela estabilidade foi substituída pela busca da fluidez;
• Nada dura para sempre. Tudo deve ser sempre colocado em
questão.

Processo de Mudanças nas Organizações

Processo de Mudanças nas Organizações

Processo de Mudanças nas Organizações
• A MUDANÇA É UMA QUESTÃO DE GESTÃO
– À medida que as organizações se conscientizam da
crescente importância do controle das mudanças, elas
começam a estabelecer “GRUPOS DE DESENVOLVIMENTO”
ou “UNIDADES DE INOVAÇÃO”.

Processo de Mudanças nas Organizações
• Forças Motivadoras das Mudanças
• Forças Externas
– Fatores que surgem fora da entidade que deve ser mudada
» Desenvolvimentos significativos do ambiente externo:
exigências legais, diretrizes governamentais, cidadão mais
exigente etc
» Concorrência ou competitividade é um outro fator que
normalmente leva as organizações a mudar
» Inovação Tecnológica é uma força cada vez mais significativa

• Forças Internas
» Mudanças são iniciadas pela própria organização,
essencialmente como um resultado do desejo de evoluir e da
nova visão de gestão
» A mudança não possui um padrão fixo; seu curso é determinado
pelas características de cada organização.

Processo de Mudanças nas Organizações
• Profundidade da Mudança
– É o grau em que a mudança afeta a natureza da empresa, o qual pode ser profundo ou
superficial, ou uma variedade infinita de graus intermediários

• Velocidade da Mudança
– É uma medição resultante da combinação da profundidade e da duração dela. As
mudanças devem levar o menor tempo possível

• Como a Mudança é Implementada
– De forma imposta
• Origem na autoridade dos diretores, em geral ocorre nas organizações com uma
forte hierarquia em que a autoridade é acatada
• Ocorre também em organizações que são mais orientadas ao diálogo, quando a
urgência de uma situação as obriga a agir rapidamente
– Por Consenso
• É caracterizada pelo apoio total de todos os envolvidos. O objetivo é aumentar as
chances de sucesso por meio de um alto nível de motivação e participação

Estratégia - Origem
•

Um dos primeiros usos do termo estratégia foi feito há aproximadamente 3.000
anos pelo estrategista chinês Sun Tzuo, que afirmava:
“todos os homens podem ver as táticas pelas quais eu conquisto, mas o que ninguém
consegue ver é a estratégia a partir da qual grandes vitórias são obtidas”.

•

O termo estratégia assumiu o sentido de habilidade administrativa na época de
Péricles (450 a.C.), quando passou a significar habilidades gerenciais
(administrativas, liderança, oratória, poder).

•

Para MINTZBERG e QUINN (1991), estratégia “é um modelo ou plano que integra
os objetivos, as políticas e as ações seqüenciais de uma organização, em um todo
coeso”.

Estratégia - Funções
•

Dar o rumo
• funciona como uma bússola para a organização, porém pode mascarar os perigos
potenciais.

•

Concentrar os esforços
• Favorece a coordenação, a canalização dos esforços, porém existe o risco de não se
perceber a formação de uma linha de pensamento “da casa”, de não mais olhar
em volta.

•

Definir a organização
• Meio prático para as pessoas compreenderem a organização e a diferenciarem das
outras. Ela dá sentido às coisas, ajuda a entender as razões de determinada ação.

•

Ser fonte de coerência interna
• Procura ordenar, sem ambigüidades. Nesse sentido ela pode ser vista como uma
teoria, uma estrutura cognitiva destinada a simplificar e apreender o mundo e,
assim, facilitar a ação.

Planejamento Estratégico
•

•

DEFINIÇÃO
–

O planejamento estratégico é um processo de formulação de estratégias organizacionais no
qual se busca a inserção da organização e de sua missão no ambiente em que ela está
atuando. (Chiavenato & Sapiro, 2003)

–

Planejamento estratégico é o processo contínuo de, sistematicamente e com maior
conhecimento possível do futuro contido, tomar decisões atuais que envolvem riscos;
organizar sistematicamente as atividades necessárias à execução dessas decisões e, através
de uma retroalimentação organizada e sistemática, medir o resultado dessas decisões em
confronto com as expectativas alimentadas. (Drucker, 1984)

PROPÓSITO
–

Desenvolvimento de processos, técnicas e atitudes administrativas, as quais proporcionam
uma situação viável de avaliar as implicações futuras de decisões presentes em função dos
objetivos institucionais que facilitarão a tomada de decisão no futuro, de modo mais rápido,
coerente, eficiente e eficaz.

Planejamento Estratégico
•

BASES FILOSÓFICAS
– Conforme Ackoff (1974) existem 03 tipos de filosofias de planejamento:
• Filosofia da Satisfação

– Esforço para se alcançar um mínimo de satisfação, mas não necessariamente
para excedê-lo, sendo que satisfazer é fazer “suficientemente bem”, mas não
necessariamente “tão bem quanto possível”.
– Utilizada em organizações cuja preocupação maior é com a sobrevivência do
que com o crescimento e o desenvolvimento.

• Filosofia da Otimização

– O planejamento não é feito apenas para realizar algo suficientemente bem,
mas para fazê-lo tão bem quanto possível. Utiliza técnicas matemáticas e
estatísticas, de modelos de simulação e de pesquisa operacional.
– Os objetivos são formulados em termos quantitativos, pois são reduzidos a
uma escala comum – monetária – e combinados em uma medida geral e
ampla de desempenho.

• Filosofia da Adaptação

– Procura equilibrar – interno e externo – da organização, após ocorrência de
uma mudança. O desequilíbrio pode vir a reduzir a eficiência do sistemaorganização de modo efetivo.
– Supõe que a maior parte da necessidade atual de planejamento decorre da
falta de eficácia administrativa e de controles.

Planejamento Estratégico
•

NÍVEIS DE PLANEJAMENTO
–

–

–

Planejamento Estratégico
• 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
consideração as condições externas e internas da
organização e sua evolução esperada.

Estratégico

Planejamento Tático
• Tem por finalidade otimizar determinada área de
resultado e não a organização como um todo.
Desenvolvido
pelos
níveis
organizacionais
intermediários, tendo como principal finalidade a
utilização eficiente dos recursos disponíveis para a
consecução de objetivos previamente fixados.

Tático

Planejamento Operacional
• Formalização, principalmente através de documentos
escritos, das metodologias de desenvolvimento e
implantação de resultados específicos a serem
alcançados pelas áreas funcionais da organização.

Operacional

Planejamento Estratégico
• Chiavenato & Sapiro (2003) afirmam que o Planejamento
Estratégico é composto de cinco partes.

Planejamento Estratégico
Década

Planejamento
Orçamentário

Planejamento
de Longo Prazo

Planejamento
Estratégico

Administração
Estratégica

Gestão
Estratégica

1950

1960

1970

1980

1990

Características

• Orçamento
Anual
• Quantitativo
• Curto Prazo

• Extrapolação
do Orçamento
• Projeção de
tendências
• Longo Prazo

Deficiências

Não se
compromete
com previsões
de longo prazo

Não faz previsão
de alterações
ambientais

Fonte: Revista de Ciências da Administração, 2007

• Define a
direção
da organização.
• Análise de
mudanças
ambientais
externas
• Análise dos
recursos
internos
• Qualitativo
• Longo Prazo
Deficiência na
Implementação

• Decisões
administrativas
seguem a
estratégia
• Foco na
análise e na
implementação
• Longo Prazo

Não desenvolve
uma abordagem
sistêmica

• Pensamento
Sistêmico
• Integração entre
Planejamento e
Controle
• Gestão da
Mudança
• Aprendizagem
Organizacional
• Busca da
eficiência e da
eficácia
Organizacional
Falta
de
integração
mais apurada
com os
modelos de
Mudança
Organizacional

Administração Estratégica


Não basta planejar estrategicamente, é preciso organizar, dirigir, coordenar e controlar de modo
estratégico.



A implementação do planejamento estratégico deve ser parte integrante do processo de administração
estratégica.



Envolve a concepção da organização, sistemas de informações, estruturação de equipes, programas
motivacionais e sistemas de controle.

Administração Estratégica

Administração Estratégica
• Liderança Estratégica
•

É a capacidade de antecipar, vislumbrar e manter flexibilidade e
saber delegar poderes para criar mudança estratégia sempre que
necessário.
Determinação
da direção
estratégica

Exploração e
desenvolvimento
das competências
essenciais

Liderança
Estratégica

Desenvolvimento
do capital
humano
Sustentação de
uma cultura
organizacional
eficaz

Estabelecimento
de controles
organizacionais
balanceados

Ênfase em
práticas

Balanced Scorecard - BSC
• É uma metodologia que visa focar a organização na implementação da
estratégia.
• O seu objetivo é a obtenção de ganhos radicais de performance que
conduzam a criação de valor.
• O nome desta metodologia deriva de uma visão balanceada dos
indicadores de desempenho
• Objetiva formalizar o processo de medição do desempenho, permitindo
que todos na organização trabalhem com os mesmos objetivos e sob os
mesmos processos de medição

Balanced Scorecard - BSC
MISSÃO
Para que existimos?

VALORES
O que é importante?

VISÃO
O que queremos ser?

ESTRATÉGIA
Qual é a forma de jogar?

INICIATIVAS
Quais são as prioridades?

Balanced Scorecard - BSC
• Objetivos de curto e longo prazos
• Indicadores financeiros e não-financeiros
• Perspectiva interna e externa
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• Objetivos Estratégicos
• o que a estratégia define
para ser alcançado em
cada perspectiva
• Indicadores
• como será medido o
progresso
em
um
determinado
objetivo
estratégico
• Metas
• qual o valor deverá ser
alcançado em cada
indicador
• Iniciativas
• o que deverá ser feito
para facilitar o alcance
da meta estipulada para
um determinado indicador

Balanced Scorecard - BSC
MAPA
ESTRATÉGICO

INDICADOR
INDICE DE
SATISFAÇÃO DO
USUÁRIO

META

PLANO DE AÇÃO
(INICIATIVAS)
AÇÃO

PRAZO

RESP.

INDICE DE
RETRABALHO

AÇÃO

PRAZO

RESP.

INDICE DE
CAPACITAÇÃO

AÇÃO

PRAZO

RESP.

Balanced Scorecard - BSC
• PERSPECTIVA FINANCEIRA
– Monitorar os resultados financeiros e maximizar o valor da organização.

• PERSPECTIVA CLIENTE
– A proposição de valor para o cliente define o que precisa ser oferecido para
atrair e reter os clientes-alvo.

• PERSPECTIVA PROCEDIMENTO INTERNO
– Identificar os processos críticos nos quais a organização deve ter desempenho
excelente.

• PERSPECTIVA APRENDIZADO E CRESCIMENTO
– A inovação e crescimento estão focalizados nos colaboradores, instalações e
tecnologias.

Balanced Scorecard - BSC
FINANCEIRA/ORÇAMENTO
• GESTÃO EFICIENTE
DOS RECURSOS
FINANCEIROS
DISPONÍVEIS

PARA ALCANÇARMOS
NOSSA VISÃO, QUE
RESULTADOS DEVEMOS
GERAR PARA NOSSOS
ACIONISTAS E DEMAIS
STEAKEHOLDERS?

•GESTÃO EFICAZ DO
CUSTEIO

PROCESSOS INTERNOS
PARA SATISFAZERMOS OS
ACIONISTAS E CLIENTES, EM
QUE PROCESSOS DEVEREMOS
ALCANÇAR A EXCELÊNCIA
OPERACIONAL?

CLIENTES

• TRAMITAÇÃO DOS
PROCESSOS JUDICIAIS
• CONTROLES INTERNOS
EFICIENTES
• REDUÇÃO DO
RETRABALHO

VISÃO E
MISSÃO

PARA ALCANÇARMOS
NOSSA VISÃO, QUE VALOR
PERCEBIDO DEVEMOS
GERAR PARA OS CLIENTES?

APRENDIZADO E RENOVAÇÃO
PARA ALCANÇARMOS
NOSSA VISÃO, QUE NOVOS
CONHECIMENTOS,
COMPETÊNCIAS E
TALENTOS DEVEMOS
DESENVOLVER?

• CAPACITAÇÃO E
DESENVOLVIMENTO DOS
MAGISTRADOS E
SERVIDOS JUDICIAIS
• SATISFAÇÃO DOS
SERVIDORES E
MAGISTARADOS

• SATISFAÇÃO DOS
USUÁRIOS COM OS
SERVIÇOS JUDICIAIS

Balanced Scorecard - BSC
• OBJETIVOS DO BSC
–
–
–
–

Acionistas satisfeitos
Clientes satisfeitos
Processos eficientes e eficazes
Força de trabalho motivada e
preparada

• TEMAS ESTRATÉGICOS (exemplos)
–
–
–
–

Eficiência Operacional e Financeira
Agilidade na Tramitação de Processos Judiciais
Introdução de Inovações Tecnológicas
Reconhecimento Institucional

MAPA
ESTRATÉGICO

Celeridade nos Processos
Judiciais

Elevar a satisfação
do usuário

Tornar eficientes
e eficazes a
Tramitação de
Processos
Judiciais

Otimizar a
Tramitação de
Processos
Judiciais

Balanced Scorecard - BSC
• Definição de objetivos de desempenho e níveis de serviço
– Objetivos de desempenho - são metas quantitativas estabelecidas pela administração
visando atender resultados esperados.
– Acordos de níveis de serviço - são acordos de desempenho que o provedor de serviços
estabelece com o seu cliente, relativos aos serviços de TI contratados.

• Na abordagem do CobiT, os objetivos
demonstrados por dois tipos de indicador:

de desempenho

são

– KGI - Key Goal Indicators (representa a meta do processo, uma medida sobre "o que“
deve ser atingido. É um indicador mensurável de um alvo a ser atingido). Os
motivadores do estabelecimento dos KGIs são o alinhamento da TI ao negócio e a
gestão do risco que a TI representa para o negócio.
– KPI - Key Performance Indicators (medidas que mostram como o processo de TI está
sendo desempenhado). Os KPIs devem ser monitorados para que os KGIs sejam
atingidos

Balanced Scorecard – BSC –
MAPA ESTRATÉGICO
MISSÃO

Objetivo
Estratégico 1

Objetivo
Estratégico 3

PROCEDIMENTOS
INTERNOS
APRENDIZADO E
CRESCIMENTO

ORÇAMENTO

Objetivo
Estratégico 2

Objetivo
Estratégico 4

Objetivo
Estratégico 5

Objetivo
Estratégico 6

VALORES

PERSPECTIVAS

SOCIEDADE

VISÃO DE FUTURO

Balanced Scorecard - BSC
• Benefícios
– Tradução da estratégia da organização em parâmetros mensuráveis
– Comunicação da estratégia a todos os integrantes da organização
– Feedback dos resultados da implementação para o processo de
planejamento estratégico

Gerência por Metas

•

Ter uma visão clara das metas a alcançar é essencial para que os esforços
sejam direcionados

•

Não se atinge a meta se ela não estiver estabelecida de forma clara

•

É preciso saber o que está buscando para poder reconhecer quando
encontrar, do contrário haverá muito dispêndio de esforços e tempo para
um alcance pequeno, gerando desânimo e desmotivação

Gerência por Metas
• Estabelecimento de metas

• Captar a diretriz e a
estratégia da empresa
• Detectar os temas
relacionados às
condições internas e
externas pertinentes
• Todos devem listar
“resultados esperados
para as suas atividades”

• Organizar os materiais
e informações para o
estabelecimento das metas
• Descrever e estruturar as
metas detalhadamente
• Estabelecer os requisitos
necessários para se chegar
às metas
• Determinar o critério de
medição do grau de alcance
das metas

• Pedir aos funcionários que
expliquem as metas propostas

• Analisar as metas estabelecidas
pelos funcionários considerando:
• conteúdo das metas compatível
com as estratégias

Gerência por Metas
• Estruturar e Distribuir Metas às Áreas

• Relacionar as diretrizes
da empresa e metas
departamentais
• Listar as metas que
requerem colaboração
e acompanhamento
para serem executas
• Analisar o requisito a
ser adquirido para
consecução das metas

• Estabelecer os parâmetros
de medição do grau de
alcance do objetivo
• Estabelecer as metas que
permitam checagens
intermediárias

• Planejar as épocas das
entrevistas intermediárias
• Realizar as entrevistas

Gerência por Metas
• Avaliar o Resultado

• Analisar o grau de alcance para
cada uma das metas
• Mensurar a avaliação para cada
meta
• Justificar a avaliação feita

• Checar as premissas adotadas para a
avaliação e confrontar o processo adotado
e o resultado obtido para cada meta
• Motivar os funcionários que não atingiram
suas metas e reconhecer aqueles que
atingiram ou superaram as metas

Gerência de Processos

Gerência de Processos
•

Conceito
– As organizações são constituídas por
uma complexa combinação de
recursos (capital humano, capital
intelectual,
instalações,
equipamentos,
sistemas
informatizados,
etc)
interdependentes e interrelacionados
que devem perseguir os mesmos
objetivos e, cujos desempenhos
podem
afetar
positiva
ou
negativamente a organização em seu
conjunto.

Gerência de Processos
•

A excelência do desempenho e o sucesso da organização requerem que todas as
atividades inter-relacionadas sejam compreendidas e gerenciadas segundo uma
visão de processos.

•

É fundamental que sejam conhecidos os clientes desses processos, seus requisitos e
o que cada atividade adiciona de valor na busca do atendimento a esses requisitos

Gerência de Processos
•

Os processos organizacionais podem ser,
na
maioria
das
vezes,
interdepartamentais, envolvendo muitas
vezes
vários
departamentos
organizacionais.



A partir do momento que se identifica o
processo pode-se detalhá-lo para um
melhor entendimento e melhoria.

Gerência de Processos
•

PROCESSOS CRÍTICO
–
–
–
–

Representam sérios riscos para uma grande quantidade de recursos
Seus resultados produzem alto impacto para os clientes
Falhas nesses processos comprometem o desempenho de todo o sistema
São críticos para a consecução da estratégia da organização

Setor de
Treinamento
Levant. Necessidade

Lista dos Cursos

Ident. Profissionais

Ident. Professores

Processo
Crítico

Divulgação do Curso

Realização do Curso

Captação de Alunos

Cursos Realizados

Gerência de Processos
•

PASSOS PARA O MAPEAMENTO DE PROCESSOS
1. Identificar os processos CRÍTICOS da organização
1. Estabelecer OBJETIVOS e METAS que devem ser cumpridas a partir dos esforços de gestão por
processos
1. Desenvolver um PLANO DE TRABALHO, contendo os objetivos, as atividades, os recursos
necessários, as fases do projeto, os produtos e resultados de cada fase, os prazos de entrega, e
equipe de trabalho.
1. Propor o PLANO DE TRABALHO à LIDERANÇA, com o objetivo de obter aprovação, suporte e
apoio gerencial, assegurar os recursos necessários e o comprometimento de todas as pessoas
da Organização que farão parte da equipe
1. Prever ANÁLISES CRÍTICAS periódicas e apresentar status do projeto à Liderança de forma
programada
1. Observar que o MAPEAMENTO DE PROCESSOS é um meio e não um fim. O que deve ser
atingido de fato são os OBJETIVOS e as METAS compromissadas
1. Não é necessário mapear todos os processos, nem todos os níveis de processo

Gerência de Processos

Gerência de Processos
•

DEFINIÇÃO DO ESCOPO DO PROCESSO
–

MISSÃO DO PROCESSO: Propósito, função e/ou incumbências do processo

–

ONDE O PROCESSO COMEÇA: Qual é o limitador do processo, limites de sua abrangência

–

O QUE ELE CONTÉM: Quais as atividades principais desenvolvidas pelo processo

–

ONDE TERMINA O SEU PROCESSO: O que determina o final do seu processo, limites de sua abrangência

–

O QUE ELE NÃO CONTÉM: Atividades fora de seus limites de abrangência, mesmo sendo

–

relacionadas e/ou compatíveis com o processo

–

QUAIS SÃO OS OBJETIVOS DO PROCESSO: Alvo ou fim que se quer atingir com a missão do processo :
•
•
•

–

Níveis de qualidade de produto ou serviço
Índices de satisfação de Clientes
Competitividade e custos

QUAIS OS FATORES CRÍTICOS DE SUCESSO:
•
•

Áreas onde a organização não pode falhar.
Atividades dentro do processo que têm que dar certo ou todo processo falha

–

PONTOS CHAVES DO PROCESSO: São pontos do processo que asseguram o sucesso dos F.C.S.

–

QUAIS SÃO OS SUPORTES CRÍTICOS AO PROCESSO: Todas as atividades de suporte ao processo (inspeção,
informática, limpeza, outros processos, etc)

Gerência de Processos
•

DEFINIÇÃO DO PROPRIETÁRIO DO PROCESSO
–

•

Geralmente é um líder que:
• Tem perfeito conhecimento do que está sendo requerido e desejado pelos Clientes
• Tem o conhecimento adequado do processo para identificar os impactos e as novas direções
• Pode influenciar em mudanças de procedimentos e políticas que afetam o processo

PORQUE MAPEAR PROCESSOS?
– Adquirir clara visibilidade e conhecimento a respeito da definição de um processo
– Realizar análise crítica a respeito do processo
– Utilizar como baseline para melhorias

Gerência de Processos
•

QUAL TÉCNICA UTILIZADA PARA
REPRESENTAR O MAPEAMENTO?
–

A elaboração de fluxogramas é
uma ferramenta adequada para se
entender o funcionamento interno
e os relacionamentos entre os
processos organizacionais.

–

O objetivo de fazer e analisar um
fluxograma
é
adquirir
conhecimento sobre um processo
para definir e implementar
processos de aperfeiçoamento.

Gerência de Processos

Gerência de Processos
•

VARIABILIDADE DE PROCESSO
– Os processos possuem variabilidade (causas comuns e especiais), a informação que ela
contém e como podem ser gerenciadas ou eliminadas.
– Gerenciar Processos é entender as suas variações e atuar em seus resultados buscando
sua melhoria
– Quando o processo está sob
controle estatístico, somente
existe atuação de “causas
comuns” em sua variabilidade.
– Gargalos
de
Processo
correspondem a etapas ou
atividades que “ditam o ritmo”
do processo. Para melhorar a
eficiência do processo, é preciso
identificar quais são seus
gargalos, e eliminá-los, ou
transferí-los para outro ponto.

IMPREVISTO
(CAUSA)

EVENTOS NO DECORRER DO TEMPO

SITUAÇÃO
DESEJADA
(META)

DESVIO
(PROBLEMA)

SITUAÇÃO
ALCANÇADA

Definição da Rotina do dia-a-dia
• Objetivos
– Identificar os componentes envolvidos nas rotinas do dia-adia.
– Definir responsabilidades (fins) e autoridade (meios).
– Estabelecer indicadores de processo e de resultado.
– Entender e gerenciar a variabilidade dos processos

Definição da Rotina do dia-a-dia
• Definir Produto: termo genérico para qualquer coisa que seja produzida por
um processo, podendo ser um bem ou um serviço
• Identificar Cliente: aquela entidade que é afetada diretamente pelo
produto. É quem faz uso do produto. Existem clientes internos e externos.
• Definir Processo: é definir as várias etapas que são realizadas na sua área de
trabalho para gerar o seu produto.
• Identificar Fornecedor: é aquele que afeta diretamente o seu processo.
• Declarar a Missão: qual é a razão da existência do processo (o que faz?, por
que faz?, para quem faz?.)

Definição da Rotina do dia-a-dia
FUNÇÃO :
ITENS DE CONTROLE

PROCESSO

FORNECEDORES

MISSÃO :

Q
C
E
M
S

PRODUTO

CLIENTE

Indicador de Desempenho
POR QUE FAZER MEDIÇÕES ?

NÃO
MEDE

NÃO
CONTROLA

NÃO
CONTROLA

NÃO
GERENCIA

NÃO
GERENCIA

NÃO
APERFEIÇOA

Indicador de Desempenho
• Assegurar atendimento dos requisitos do cliente

Objetivos

• Estabelecer objetivos razoáveis e atingi-los
• Fornecer padrões de comparação
• Possibilitar monitoramento dos níveis de desempenho pelo
próprio funcionário
• Ressaltar os problemas da qualidade e determinar as áreas que
precisam de atenção prioritária
• Dar indicação dos custos da má qualidade
• Justificar o uso de recursos
• Fornecer feedback e orientar o esforço de melhoramento

Indicador de Desempenho

Conceito

• É uma relação matemática que mede,
numericamente, atributos de um processo ou de
seus resultados, com o objetivo de comparar esta
medida com metas numéricas, pré-estabelecidas.

Indicador de Desempenho

Planejamento

• Estabelecer as categorias dos indicadores de
desempenho que melhor se ajustar à estrutura, para
tomada de decisão
• Definir os referenciais numéricos que servirão para a
comparação da evolução do processo
• Implementar a fase de controle, ou seja, a avaliação
contínua dos processos e dos resultados em relação
aos referenciais numéricos

Indicador de Desempenho
•

A definição dos Indicadores de Desempenho pode utilizar as Dimensão da Qualidade como
referência.

•

Dimensões da Qualidade são 05 (cinco) características que norteiam a satisfação das pessoas do
sistema organizacional:
1. Qualidade Intrínseca:
Intrínseca característica da qualidade do produto ou serviço que atendem ao cliente interno
ou externo
1. Custo:
Custo custo do produto ou serviço
SOBREVIVÊNCIA
DA ORGANIZAÇÃO

1. Entrega:,
Entrega Local, Quantidade, Prazo certos
1. Moral:
Moral características que indicam o
nível e satisfação das pessoas do sistema

Qualidade

MORAL

SEGURANÇA

ENTREGA

CUSTO

QUALIDADE
INTRÍNSECA

1. Segurança:
Segurança Característica de segurança que o produto deve ter em relação ao
usuário e funcionário

SATISFAÇÃO DO CLIENTE

Indicador de Desempenho
Qualidade
Intrínseca
Desempenho,

Moral

Conformidade,

Remuneração, Condições

Durabilidade,

de Trabalho,

Confiabilidade, Empatia,

Custo

Crescimento

Desperdício,

Responsabilidade e

Profissional e Pessoal

Retrabalho,

Segurança

Refugo e
Preço

Entrega
Prazo, Local
e Quantidade

Segurança
Relacionada à vida
(integridade física / mental)
do usuário e
funcionário

Indicador de Desempenho
•

CNJ Resolução No. 76/2009
–

Categorias dos Indicadores Estatísticos
I – Insumos, dotações e graus de utilização
a) Receitas e despesas
b) Estrutura
II – Litigiosidade
a) Carga de trabalho
b) Taxa de Congestionamento
c) Recorribilidade e reforma de decisões
III – Acesso à Justiça
IV – Perfil das Demandas

Indicador de Desempenho

•

–

TC = Taxa de Congestionamento

–
–

Fase de Conhecimento
Fórmula: TCc = 1 - (Tbaix / (CN + Cp)
Fase de Execução
Fórmula: Tcex = 1 – (Tbaixex / Exejud + Exejud)

Fase de Conhecimento

•

Tbaixc – Total de Processos de
Conhecimentos Baixados
CNc – Casos Novos de Conhecimento
Cpc – Casos Pendentes de
Conhecimento

Fase de Execução
–
–
–

Tbaixex – Total de Processos de
Execução Baixados
Exejud – Execuções Judiciais
Exejudp – Execuções Judiciais
Pendentes

Indicador de Desempenho
•

Resolução Conjunta No 01
– Dispõe sobre a adoção de medidas destinadas à redução da taxa de congestionamento
a)

a ampla divulgação entre os magistrados e os demais envolvidos com a administração da justiça
do conteúdo e do prazo para cumprimento da Meta de Nivelamento nº 2 do II Encontro Nacional
do Judiciário;

a)

a promoção de ações estratégicas, em regime de esforço concentrado, destinadas ao
cumprimento do objetivo de julgamento dos processos distribuídos até 31/12/2005, com especial
enfoque em providências voltadas à conciliação, instrução e julgamento e ao aproveitamento da
atuação preferencial de magistrados e servidores de órgãos judiciários não congestionados,
inclusive nos feitos de jurisdição federal delegada, acaso solicitado pela Justiça Estadual;

a)

a atuação com exclusividade de funções dos magistrados integrantes das Turmas Recursais dos
Juizados Especiais, salvo se demonstrada a desnecessidade, e a participação dos suplentes, ainda
que fora da substituição, nos julgamentos das Turmas Recursais, no mínimo até o cumprimento da
meta em questão;

a)

a edição de regras que reconheçam e incentivem a atuação dos magistrados ou servidores, com
vista ao cumprimento da referida meta, em regime de esforço concentrado ou de prestação de
serviço em caráter excepcional, para fins de promoção ou ascensão na carreira.

