
 
 

Tribunal de Contas do Estado de 
Pernambuco – TCE-PE 

 
 

        
 

II Plano Estratégico  
(2008-12) 

 

 

SÍNTESE 

 

 
 
 

 
 

2008 

Seminário de Planejamento, 1 e 2 de dezembro de 2008 



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE PERNAMBUCO – TCE-PE 

 2 

 

 SUMÁRIO 
 

APRESENTAÇÃO 
 
1 – INTRODUÇÃO 
 
 
2 – METODOLOGIA 
 
 2.1 – Visão geral 
 
 2.2 – Balanced Scorecard (BSC) 
 
 2.3 – Modelo de Planejamento e Monitoramento 
 
 
3 – VISÃO DIAGNÓSTICA 
 
 
4 – VISÃO ESTRATÉGICA 
 
 4.1 – Missão 
 
 4.2 – Visão de Futuro 
 
 4.3 – Valores  
  
 
5 – GESTÃO ESTRATÉGICA 
 
 5.1 – Focos Estratégicos 
 
 5.2 – Objetivos Estratégicos X Indicadores 
  
 5.3 – Objetivos Estratégicos X Patrocinadores 
 
 5.4 – Projetos Estratégicos 
 
 
6 – VISÃO GERENCIAL  

 
 
 



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE PERNAMBUCO – TCE-PE 

 3 

 
 

APRESENTAÇÃO  
 

A prática sistemática de planejamento por parte do Tribunal de Contas do Estado 
de Pernambuco iniciou-se, incipientemente, no ano de 2001 com o estabelecimento de 
diretrizes para orientar a ação dos diversos segmentos técnico-administrativos. Para 
2002, desenhou-se o primeiro Plano Operativo Anual (POA), ocasião em que foram 
definidos objetivos gerais e específicos a serem atingidos, além do desenvolvimento de 
ações no período, sendo tudo acompanhado por intermédio de monitoramentos 
periódicos. No ano seguinte, a prática foi repetida com o POA-2003. 

A experiência agregada durante o cumprimento desses planos iniciais evidenciou a 
necessidade de um plano de longo prazo, para que os planos anuais adquirissem mais 
coerência e eficácia. Portanto, ao longo de 2003, foi construído o primeiro Plano 
Estratégico, para o período 2004-08. 

Antes do final da vigência do primeiro Plano Estratégico, no ano de 2007, 
percebeu-se a necessidade de aperfeiçoamento dos instrumentos de acompanhamento, 
particularmente na metodologia de monitoramento. Essa mudança, que deveria ser 
implementada de forma breve, forçou, então, a antecipação da elaboração do segundo 
Plano Estratégico, com efetividade já a partir de 2008 e estendendo-se até 2012. 

Entre as mudanças estruturais mais importantes na construção deste novo plano, 
destaca-se o estabelecimento, além dos Objetivos Estratégicos, dos Objetivos Gerenciais, 
sendo esses definidos, necessariamente, em função dos estratégicos, trazendo como 
conseqüência uma maior coerência e integração e, principalmente, alinhamento dos 
vários setores do Tribunal com o Plano Estratégico. 

Portanto, o Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco, avançando em seu 
processo de aperfeiçoamento da gestão e conseqüente melhora na prestação dos 
serviços de controle social que, por atribuição constitucional, presta à sociedade, concluiu 
a elaboração de seu segundo Plano Estratégico, referente ao período 2008-12. 
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 1 - INTRODUÇÃO 
 
 

Segundo Idalberto Chiavenato, em seu livro Teoria Geral da Administração, o 
planejamento consiste na tomada antecipada de decisões sobre o que fazer, antes de a 
ação ser necessária. Sob o aspecto formal, planejar consiste em simular o futuro 
desejado e estabelecer previamente os cursos de ação necessários e os meios 
adequados para atingir os objetivos. O Planejamento define aonde se pretende chegar, o 
que deve ser feito, quando, como e em que seqüência.  

 
Ressalta ainda que o planejamento produz um resultado imediato: o plano. Um 

plano é produto do planejamento e constitui o evento intermediário entre o processo de 
planejamento e o processo de implementação do planejamento. 
 

O Planejamento Estratégico, especificamente, tem como características: a) ser de 
longo prazo, b) envolver a instituição em sua totalidade; c) ser definido pela cúpula da 
organização e corresponder ao plano maior, ao qual todos os demais estão subordinados; 
d) ser voltado para a eficácia da organização no alcance de seus objetivos globais. Além 
disso, o Planejamento Estratégico consiste também em definir a trajetória futura de uma 
organização, isto porque: 
 

• A clareza de propósitos, representada por uma Missão bem definida e valorizada 
pelos membros da organização, em substituição à orientação normativa tradicional, 
proporciona melhoria dos resultados, flexibilidade e inovação.  

 

• A construção de uma Visão para o futuro, o estabelecimento de diretrizes e de 
objetivos estratégicos constituem idéias-guia para o desenvolvimento 
organizacional. 

 
• A explicitação dos Valores institucionais conduz a comportamentos íntegros, éticos 

e dão sustentabilidade à instituição. 
 

Consciente da importância do Planejamento Estratégico para uma instituição como 
o Tribunal de Contas, a alta direção investiu esforços e recursos financeiros para 
aperfeiçoar o processo de planejamento já existente neste Tribunal, contando com a 
participação de todas as unidades organizacionais.  

 
 Assim, este novo ciclo de planejamento busca fortalecer integralmente a 

capacidade institucional do Tribunal de planejar, executar, monitorar e corrigir quando 
necessário suas ações rumo a atingir uma excelência na gestão estratégica desse 
Tribunal.
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22  --  MMEETTOODDOOLLOOGGIIAA    
 
 
2.1 – Visão Geral 
 

A metodologia adotada pelo TCE-PE para nortear o processo de construção do 
Planejamento Estratégico 2008-12 se sustentou nos fundamentos da Teoria de 
Aprendizagem Construtivista, que defende o pressuposto de que nada a rigor está pronto, 
e de que, especificamente, o conhecimento não é dado, em nenhuma instância, como 
algo acabado. Para os construtivistas, o conhecimento se constitui pela interação do 
indivíduo com o meio físico e social, com o simbolismo humano com o mundo das 
relações sociais e por força de sua ação, e não por qualquer dotação prévia, na bagagem 
hereditária ou do meio. 
 

É uma metodologia laboratorial e de caráter participativo que define o envolvimento 
dos diversos atores organizacionais e sociais como princípio fundamental para a 
consecução dos objetivos. As atividades são essencialmente desenvolvidas, a partir de 
trabalhos de reflexão individual, discussão em subgrupo e ampliação do saber do grupo 
em reunião plenária. Portanto, foram adotados como pressupostos na definição do 
Planejamento Estratégico, para o novo ciclo 2008-12, o seguinte: 
 

• Formação de um Grupo Estratégico, composto por conselheiros, auditores 
substitutos, diretor geral e representantes do Ministério Público de Contas. Durante o 
processo, esse grupo assumiu os papéis de: definir as diretrizes, deliberar sobre as 
questões discutidas e homologar os produtos gerados durante os trabalhos pelos 
diversos outros grupos, para garantir a consistência dos resultados com a realidade 
institucional. 

 
• Construção de um Grupo Gestor, formado pelo diretor geral, coordenadores, 

diretores de departamentos e chefes de núcleos do TCE-PE, para elaborar a 
proposta do Planejamento Estratégico, articular com as equipes para sua ampliação, 
discussão e validação e apresentá-la para o Grupo Estratégico discutir, validar e 
homologar. 

 
• Construção e compartilhamento dos resultados com os Servidores, nos 

diversos níveis organizacionais, estimulando a participação e co-responsabilidade 
pela consecução dos objetivos pretendidos. 

 
• Disseminação permanente das informações e estímulo aos participantes para que 

refletissem sobre as suas ações e que construíssem um modelo auto-sustentável. 
 

• Visão Integrada, desde o alinhamento estratégico até a implementação das ações, 
visando o comprometimento interno dos atores-chave através do compartilhamento 
das decisões durante o processo. 

 
  Esse processo buscou incentivar o Grupo Estratégico, o Grupo Gestor e o dos 
Servidores do TCE-PE a questionarem e a responderem as mais diversas questões sobre 
a instituição e a socializarem os resultados. Além disso, possibilitou aos participantes a 
reflexão sobre os seus modelos mentais próprios, a geração de informações válidas e a  
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escolha do futuro que almejam alcançar. Isso fez com que estivessem mais 
comprometidos internamente com as decisões.  

 
Portanto, o processo de construção dos elementos estratégicos propiciou uma 

oportunidade de focar a atenção na Missão institucional, esclarecer a sua Visão de Futuro 
e confirmar os Valores institucionais. Esses elementos subsidiaram a identificação de 
questões-chave, internas e externas, com as quais a instituição se depara e o 
delineamento de objetivos estratégicos, objetivos gerenciais e indicadores de 
desempenho capazes de fortalecer e / ou minimizar essas forças, além de orientar a 
direção do TCE-PE nos próximos cinco anos. 
 
 
2.2 – Balanced Scorecard (BSC) 

 
 

O Balanced Scorecard é uma metodologia que oferece a possibilidade de 
construção de indicadores de desempenho das diversas funções e atividades da 
instituição, estabelecendo assim um sistema de medição do seu desempenho. O sistema 
permite expressar a missão e estratégias, num conjunto de medidas que serve de base 
para um sistema de gestão estratégica. Nesse contexto, ele mede o desempenho 
organizacional em quatro perspectivas equilibradas: Financeira, Clientes, Processos 
internos e Aprendizagem e Crescimento.  
 

No entanto, com o passar do tempo e a evolução da metodologia, as organizações 
perceberam que poderiam substituir ou criar novas perspectivas desde que estivessem 
ligadas diretamente com a estratégia organizacional e que fosse possível medir para 
agregar valor à organização. Algumas organizações privadas e públicas acrescentaram 
outras perspectivas, como por exemplo, perspectiva da Responsabilidade Social, do Meio 
Ambiente, do Consumidor. As públicas ainda substituíram a perspectiva financeira original 
pela perspectiva da sociedade, por ser esta o principal acionista dos entes públicos, ou 
seja, cada organização deve procurar a melhor forma de comunicar a sua estratégia em 
todos os níveis organizacionais sem ficar presa às perspectivas que originaram o BSC.  
 

Esse sistema de medição é construído a partir de um processo que identifica os 
focos estratégicos / sinalizadores que orientam a definição dos grandes objetivos da 
instituição. Ele explicita de forma gráfica o Mapa Estratégico da entidade, onde constam 
os objetivos estratégicos por perspectivas, mostrando toda a rede de causalidade 
existente entre eles e serve também como sistema de comunicação da estratégia. 

 
O BSC envolve a discussão de grandes objetivos, indicadores de desempenho e 

metas de longo e curto prazos. A simples construção do BSC já propicia um forte 
alinhamento da equipe executiva, mas seu valor só é efetivo com a criação de um 
processo de gestão estratégica baseado em sua estrutura. 
 

A utilização do BSC como ferramenta de gestão deve considerar: 
 

• Entendimento por todos da estratégia e da visão de futuro. 
• Definição de responsabilidade pela estratégia em todos os níveis da 

organização. 
• Alinhamento em torno da estratégia e acompanhamento de sua implantação. 
• Análises sistemáticas sobre a implementação da estratégia e alcance da visão 

de futuro. 
• Definição de novos caminhos, se necessário, para alcançar a visão de futuro. 
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• Comunicação sistemática da implementação da estratégia e das decisões 
tomadas. 

 
• Realimentação do sistema de concepção da estratégia com o aprendizado 

adquirido. 
 

 Nessa metodologia, o trabalho é desenvolvido em equipe, pelos gestores da 
organização e resulta num modelo consensual da instituição inteira, para o qual todos 
prestam sua contribuição.  
 
 
2.3 – Modelo de Planejamento e Monitoramento 

 
Baseado no Balanced Scorecard, foi concebido um Modelo de Planejamento e 

Monitoramento para o TCE-PE, período de 2008-12, e estruturado, preservando um dos 
mais importantes princípios do BSC: a causalidade que deve existir entre os 
elementos do planejamento. Esse modelo está representado no diagrama a seguir: 
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Figura 1- Representação gráfica do Modelo de Planejamento e Monitoramento 

  
 

No primeiro nível, representa-se a construção da Visão Estratégica da 
organização, a partir da visão diagnóstica, da visão de futuro, da análise da missão 
organizacional e de análises de cenários. A elaboração desses elementos são entradas 
para a definição das diretrizes, objetivos estratégicos e estratégias de ação. Após a 
definição dos objetivos estratégicos e seus indicadores, os mesmos foram distribuídos e 
organizados em quatro perspectivas, definidas pelo Grupo Gestor: Sociedade, Clientes,  
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Processos Internos e Aprendizagem e Crescimento, dando origem ao Mapa 
Estratégico do TCE-PE. 
 

O segundo nível do modelo, denominado Visão Gerencial, é construído a partir do 
desdobramento do Mapa Estratégico em Mapas Gerencias, ou seja, os Objetivos 
Estratégicos são desdobrados em Objetivos Gerenciais, preservando as mesmas 
perspectivas e o princípio da causalidade.  
 

Com base na análise dos indicadores, os resultados são apurados e monitorados, 
realimentando em seguida a visão estratégica e proporcionando, dessa forma, a 
implementação da estratégia organizacional. 
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33  --  VVIISSÃÃOO  DDIIAAGGNNÓÓSSTTIICCAA    
 

 

Para subsidiar a elaboração do Planejamento Estratégico do TCE-PE, com uma 
compreensão sistêmica dos fatores organizacionais que impactam e dificultam o 
funcionamento e o resultado operacional da organização, foi construída uma Visão 
Diagnóstica utilizando a técnica SWOT (sigla em inglês para Strengths, Weaknesses, 
Opportunities, Threats), que permite o levantamento e análise dos pontos fortes e fracos 
da instituição e das oportunidades e ameaças externas, além de uma maior compreensão 
das dificuldades não apenas atuais, mas também históricas e potenciais. 

 
Os trabalhos nesta etapa tiveram um caráter essencialmente prático e participativo, 

com o envolvimento direto do Grupo Estratégico, do Grupo Gestor e dos Servidores. 
  
As atividades foram desenvolvidas através de: 
  
• Estudos de documentos institucionais, internet, bancos de dados diversos, 

diagnósticos realizados, normas institucionais, trabalhos existentes no âmbito do 
objeto de trabalho contratado, planejamentos anteriores, estrutura 
organizacional, estatuto orgânico, regulamento interno. 

• Levantamento de dados através de entrevista individual com o Grupo 
Estratégico usando a metodologia de pesquisa qualitativa.  

• Oficinas de trabalho com todos os gerentes para levantar dados sobre o 
ambiente interno, o ambiente externo, problemas e soluções.  

• Ampliação do levantamento de dados com as unidades, atividade facilitada pelos 
gerentes junto a suas equipes.  

• Oficinas de trabalho com o Grupo Gestor para construção da matriz e rede de 
causalidade, refinamento das propostas de problemas e soluções, análise, 
consolidação e formulação de hipóteses diagnósticas.  

 
Esse processo de construção coletiva buscou incentivar os participantes a 

questionar e discutir os resultados e também propiciou a socialização dos resultados.  

Quanto ao ambiente externo, questões que estão fora da governabilidade da 
organização, destacaram-se como principais fatores de oportunidades para o Tribunal, os 
seguintes: o crescente interesse da sociedade no combate à corrupção e um maior 
engajamento no controle social; a democratização do acesso à tecnologia da informação; 
o reconhecimento social da importância dos órgãos de controle externo no combate à 
corrupção; o interesse crescente da imprensa em divulgar atuações dos tribunais; e a Lei 
de Responsabilidade Social. 

Como ameaças, as principais questões identificadas foram: o desconhecimento 
ainda grande do papel e ações do TCE-PE, pela sociedade; a baixa integração entre os 
órgãos de controle; a morosidade da justiça na apreciação e julgamento dos processos a 
ela enviados; o conflito de papéis entre o Tribunal e outros órgãos públicos de controle; e 
o arcabouço jurídico que dificulta a efetividade das decisões do TCE-PE. 

Com relação ao ambiente interno, fatores que estão sob controle da instituição, 
destacam-se como pontos fortes, entre outros, os seguintes: capacitação técnica dos 
servidores; instalações físicas e infra-estrutura de tecnologia da informação; existência de 
uma Escola de Contas; autonomia administrativa e financeira do TCE-PE; prática de 
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planejamento estratégico e de sistemas de monitoramento; existência de uma Ouvidoria; 
e auditorias de acompanhamento. 

Como pontos fracos, entre outros, destacam-se: baixa integração entre as áreas; 
política de gestão de pessoal deficiente; necessidade de melhoria na comunicação interna 
e externa; deficiência no planejamento da tecnologia da informação e nos processos 
internos. 

Naturalmente, todo esse inventário relativo ao que afeta externa e internamente o 
Tribunal, se constituiu em importantes norteadores para o desdobramento em ações e 
produtos do Plano Estratégico ora em elaboração. 
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44  --  VVIISSÃÃOO  EESSTTRRAATTÉÉGGIICCAA  DDOO  TTCCEE--PPEE    
 
 

A Visão Estratégica do TCE-PE foi desenvolvida com o envolvimento direto dos 
Grupos Estratégico, Gestor e dos Servidores, quando da validação e homologação das 
propostas. Para isso, foram realizadas oficinas de trabalho com o Grupo Gestor e 
ampliadas as discussões através dos gerentes com as suas equipes, a fim de definir os 
elementos do Planejamento Estratégico e gerar insumos (proposta rascunho da Visão 
Estratégica) para discussão com o Grupo Estratégico.  
 

Nos dias 28, 29 e 30 de novembro de 2007, na Cidade de Gravatá-PE, as 
propostas da Visão Estratégica foram discutidas, validadas e homologadas em um 
seminário que contou com a participação dos conselheiros, auditores substitutos, 
representantes do Ministério Público de Contas, procuradores, diretor geral, 
coordenadores, gestores de áreas e servidores convidados, num total de 80 participantes.  
 

A metodologia utilizada durante o seminário privilegiou o princípio da discussão e 
do consenso entre todos os participantes, proporcionando que os produtos gerados nas 
oficinas de trabalho fossem amplamente discutidos. A busca pelo consenso levou o grupo 
a uma maior reflexão sobre as questões postas, o que favoreceu o surgimento de novas 
idéias, além de um grande aprofundamento das escolhas efetuadas. A Visão Estratégica 
do TCE-PE ficou assim constituída: 
 
 
4.1 - Missão  
 
 

 
 
 
 
 
 
A Missão constitui a descrição da razão de ser da instituição. Revela sua função 

perene e seu papel na sociedade e os valores organizacionais, servindo de orientação 
para o desenvolvimento de suas atividades, assim como representa o horizonte no qual a 
instituição deve atuar.   
 
 
4.2 - Visão de Futuro  
 

 
 
 
 
 
 
 
A Visão de Futuro representa a imagem projetada de eficiência e eficácia que a 

instituição deverá perseguir e alcançar.  

Fiscalizar e orientar a gestão pública em 
benefício da sociedade 

Ser identificado pela sociedade como instrumento efetivo na 
melhoria da gestão pública, na defesa do interesse social e 

no combate à corrupção. 
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4.3 – Valores  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Os Valores do TCE-PE representam o compromisso comportamental da instituição 
e de seus servidores com a sociedade como um dos principais órgãos de Controle 
Externo. 
 
 
 
 

ÉTICA   
Relações baseadas em honestidade e respeito em todos os níveis do TCE-PE. 

 

TRANSPARÊNCIA 
Qualidade ou condição de ser claro em uma conduta organizacional. 

 

COMPROMETIMENTO 
Manutenção do compromisso com a identidade organizacional do TCE-PE. 

 

EFETIVIDADE  
Capacidade de sempre buscar atingir o seu objetivo real. 

 

COMPETÊNCIA   
Aptidão reconhecida de efetuar as ações profissionais. 
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55  --  GGEESSTTÃÃOO  EESSTTRRAATTÉÉGGIICCAA      
 
 

A Gestão Estratégica é constituída pelos objetivos estratégicos, pelo sistema de 
indicadores de desempenho e sistema de monitoramento. É a forma pela qual a 
organização “dá vida” ao Planejamento Estratégico, ou seja, é por meio da gestão 
estratégica que a organização executa sua estratégia, gerando, se necessário, revisões e 
realinhamentos para que a Missão seja cumprida e a Visão de Futuro seja alcançada. 
 

Os objetivos estratégicos orientam a escolha das ações, que viabilizarão o 
cumprimento da Missão e da Visão do TCE-PE, bem como o seu alinhamento às 
diretrizes emanadas de outras instâncias. A definição dos objetivos estratégicos obedeceu 
aos seguintes parâmetros: focos na Missão e Visão de Futuro; análise do diagnóstico e as 
estratégias internas e externas; e alcance em curto, médio e longo prazos. 
 
 
5.1 – Focos Estratégicos 
 

Foram definidos os Focos Estratégicos Internos e Externos, também chamados de 
Direcionadores Estratégicos, que orientaram a definição dos grandes objetivos do 
Tribunal de Contas. 
 
Focos Estratégicos Externos: 
 

� Reconhecimento da sociedade. 
� Fortalecimento das relações institucionais. 
� Busca da efetividade das ações do Tribunal. 
� Instrumentalização normativa para o TCE-PE. 
� Atuação como provedor de informações.   

 
Focos Estratégicos Internos: 
 

� Integração entre o corpo técnico e julgador. 
� Customização de produtos por clientes. 
� Liderança da gestão estratégica pelo Conselho. 
� Ênfase em auditoria concomitante. 
� Institucionalização dos procedimentos e métodos de trabalho. 
� Desenvolvimento coletivo das políticas de recursos humanos. 
� Construção de visão sistêmica entre os gestores. 

 

5.2 - Objetivos Estratégicos e Indicadores 

 
Os Objetivos Estratégicos definidos e priorizados foram agrupados de acordo com as 

quatro perspectivas da Metodologia do “Balanced Scorecard” (BSC), adaptadas ao 
Tribunal, que tem como finalidade: 

 
� Traduzir o planejamento estratégico em informações que sejam compreendidas por 

todos os servidores. 
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� Contribuir para que os componentes da estratégia levem a instituição para uma só 
direção. 

� Comunicar a estratégia por toda instituição. 
� Criar mecanismos de gerenciamento estratégico e operacional integrados, contínuos 

e eficientes. 
 
Assim, usando a metodologia e as práticas do BSC, os objetivos estratégicos do 

TCE-PE foram definidos tendo como base quatro perspectivas: (i) Sociedade; (ii) Clientes; 
(iii) Processos Internos; e (iv) Aprendizagem e Crescimento. 

 
A Missão, a Visão de Futuro, as Perspectivas e os Objetivos Estratégicos formam, 

juntos, o Mapa Estratégico da instituição, que é uma ferramenta simples, clara e efetiva 
de comunicação da estratégia da organização. 

 
 

MAPA ESTRATÉGICO DO TCE-PE 
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Os objetivos estratégicos definidos na Perspectiva da Sociedade estão dirigidos 

para que o Tribunal proporcione um diferencial na mobilização da sociedade e no 
aumento da efetividade de suas ações no controle externo, causando impacto para a 
sociedade e seus interessados. 
 

Na Perspectiva dos Clientes, os objetivos estratégicos buscam oferecer produtos e 
serviços adequados para os seus usuários, considerando as necessidades e as 
particularidades de cada jurisdicionado e parceiros. Os objetivos estratégicos, nessa 
perspectiva, estão diretamente ligados aos definidos na perspectiva da sociedade, que 
ajudam na melhoria e na preservação da imagem da Instituição.   
 

Os objetivos estratégicos da Perspectiva dos Processos Internos buscam 
fortalecer internamente a Instituição, para que ela possa atender, principalmente, aos 
seus clientes e à sociedade. 
 

E, finalmente, os objetivos estratégicos da Perspectiva da Aprendizagem e 
Crescimento foram definidos para ampliar e fortalecer as competências do conjunto de 
servidores da instituição, assim como suas competências tecnológicas. Os objetivos 
dessa perspectiva formam uma base de sustentação para a realização de todos os 
outros. 

 
Todos os Objetivos Estratégicos foram descritos e para cada um deles foi escolhido 

ao menos um indicador de desempenho que apontará se o TCE-PE está caminhando 
para seu alcance. 
 
 
 

Objetivos da Perspectiva da Sociedade 
 
 

• Mobilizar a sociedade para o controle social 
 

Busca-se com este objetivo despertar o interesse e viabilizar a participação da 
sociedade no controle social da gestão pública.  

 
Indicador Definição 

 
Quantidade de pessoas que 

participam de eventos do TCE-PE 
voltados para o controle social 

 

Mede a quantidade de pessoas que participam 
de eventos do TCE-PE voltados para o controle 
social. 

 
 

• Aumentar a efetividade das ações de controle externo. 
 

O TCE-PE pode contribuir para uma maior efetividade das suas ações focando na 
atuação concomitante, ou seja, nas auditorias de acompanhamento e auditorias de 
natureza operacional, que geram resultados efetivos decorrentes da ação de controle, a 
partir do momento em que proporcionam a identificação de atos potencialmente lesivos ao 
erário, irregularidades sanáveis, falhas nos fluxos de processos internos e oferecem a 
possibilidade do gestor corrigi-las tempestivamente. 
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O aumento da efetividade envolve, também, buscar a celeridade nos julgamentos 
dos processos formalizados, contribuindo tempestivamente na atuação de órgão 
parceiros, na punibilidade dos atos dos gestores. 

 
 

Indicador Definição 

Índice de Cumprimento das 
Determinações - ICD 

 
Indica o percentual das determinações (ou 
recomendações) proferidas nas Decisões do 
TCE-PE, referentes aos processos de 
Prestações de Contas anuais julgados, sem 
recursos pendentes e publicadas há mais de 12 
meses, que estão sendo cumpridas pelos 
jurisdicionados. 
 

 
 
 

Objetivos da Perspectiva dos Clientes 
 
 

• Exigir e colaborar com o fortalecimento do controle interno dos 
jurisdicionados. 

 
Como atua no início do processo de despesas, o controle interno, se bem 

implementado, tem condições de impedir e sanar grande parte das irregularidades 
cometidas nas administrações. O bom funcionamento do controle interno assegura a 
legalidade nas ações, a proteção do patrimônio público e a eficiência na aplicação dos 
recursos, contribuindo para que haja melhores resultados da gestão para a sociedade. 
Também auxilia e facilita a fiscalização pelo controle externo, sendo o elo entre a gestão 
dos jurisdicionados e o TCE-PE.  
 

Como órgão legalmente instituído de controle da administração pública, o TCE-PE 
deve determinar que todos os entes jurisdicionados implantem Sistema de Controle 
Interno. É importante ressaltar que cabe ao Tribunal verificar e orientar o bom 
funcionamento dos sistemas implementados pelos jurisdicionados. 
 

Indicador Definição 
 

Índice de controle interno em 
funcionamento no Estado e nos 

Municípios 
 

Mede se há sistema de controle interno 
instituído por lei e funcionando adequadamente 
no âmbito dos Poderes Estadual e Municipal. 
 

 
 

• Estimular a transparência da gestão pública. 
 

Estimular e cobrar que a administração pública informe a população sobre sua 
gestão é obrigação legal do TCE-PE, constituindo-se em visão futura a exigência que 
esses dados sejam disponibilizados com maior clareza possível. 
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O artigo 1° da Lei de Responsabilidade Fiscal dispõe que a responsabilidade na 
gestão fiscal pressupõe ação planejada e transparente, sendo o capítulo IX sobre 
Transparência, Controle e Fiscalização. O conceito de transparência transcende à 
questão apenas da publicação em Diário Oficial. O artigo 48 determina que diversos 
documentos, tais como Prestação de Contas, Relatórios Resumidos da Execução 
Orçamentária e de Gestão Fiscal, sejam divulgados, inclusive, em meios eletrônicos, 
ressaltando ainda as versões simplificadas destes documentos como também a 
realização de audiências públicas.  

 
 

A formalização de processos de gestão fiscal quando da não publicação do 
Relatório de Gestão Fiscal corresponde a uma das ações que o TCE-PE vem 
implementando para garantir a transparência da gestão pública.  

 
Indicador Definição 

Índice de municípios que publicam 
relatórios de gestão fiscal na internet 

(e- RGF Municipal). 

 
Indica o percentual dos municípios que 
publicam o Relatório de Gestão Fiscal em meio 
eletrônico na internet. 
 

 
 

• Orientar os jurisdicionados para melhoria da gestão pública. 
 

O TCE-PE colabora, de forma pedagógica, com a melhoria da gestão pública dos 
seus jurisdicionados, através de cursos, palestras, orientações, informações de cunho 
econômico, orçamentário, social e legal. É uma atitude proativa do Tribunal, orientando os 
jurisdicionados, particularmente as entidades estaduais e municipais tecnicamente mais 
carentes. Além disso, orienta os jurisdicionados quando da execução de auditorias de 
acompanhamento e outros trabalhos. 

 
Indicador Definição 

Índice de abrangência de 
treinamento aos entes 

jurisdicionados 

 
Mede o número de entes jurisdicionados com 
participação em treinamento em relação ao total 
de jurisdicionados. 
 

 
 

• Melhorar a integração com os parceiros. 
 

O TCE-PE, sendo um dos órgãos de controle externo dos gastos públicos e 
participante do sistema de combate à corrupção, busca com este objetivo melhorar a 
integração com os seus clientes, maior efetividade de suas ações e do sistema. Portanto, 
precisa: 

 
• Esclarecer o seu papel entre os outros órgãos do Sistema de Controle Externo 

(atribuições e competências). 
• Estimular os clientes, participantes do Sistema de Controle Externo, a utilizarem 

efetivamente as informações produzidas pelo TCE-PE. 
• Estabelecer meios para trabalhar em conjunto com o MPPE e TJPE. 
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• Aprimorar a integração com o Poder Legislativo e atuar de forma a dar 
transparência das ações e resultados obtidos, mostrando o trabalho técnico das 
atividades realizadas aos parlamentares que, na maioria dos casos, 
desconhecem a atuação dos Tribunais de Contas. 

 
Indicador Definição 

Número de ações conjuntas com os 
parceiros 

 
Mede o grau de melhoria na integração do TCE-
PE com os parceiros. 

 
 
 

• Oferecer produtos e serviços adequados às necessidades dos parceiros. 
 

O mapeamento do principal processo de trabalho do TCE-PE relaciona como 
clientes os seguintes entes: Jurisdicionados, Cidadãos, Controle Interno, Ministério 
Público de PE, Poder Legislativo, Procuradoria Geral do Estado, Tribunal Regional 
Eleitoral, Tribunal de Contas da União e a Imprensa.  
 

Define também os seguintes produtos que são entregues a esses clientes: 
Decisões, Pareceres Prévios, Acórdãos, Recomendações e Certidões. Merece destaque 
também o fornecimento pelo TCE-PE de informações importantes, para o MPPE, PF, 
TRE, TJPE, Secretaria da Fazenda, Câmara de Vereadores e seus membros, etc. 
 

O Tribunal de Contas, sendo um dos órgãos do Sistema de Controle Externo dos 
gastos públicos, para que os seus produtos sejam bem aproveitados pelos clientes, 
necessita desenvolver esforços no sentido de: 

 
• Estabelecer, ouvindo os seus clientes, as especificações dos serviços e 

produtos oferecidos. 
• Promover controle de verificação da conformidade dos serviços e produtos às 

especificações acordadas com os clientes. 
• Entregar, tempestivamente, os seus serviços e produtos aos clientes. 

 
Indicador Definição 

  

 
 
 

Objetivos da Perspectiva dos Processos Internos 
 
 

• Aumentar a qualidade e celeridade nos processos finalísticos. 
 

Encontrar o ponto de equilíbrio entre a desejável qualidade, sem perder de vista o 
compromisso com a celeridade nos processos finalísticos é um grande desafio para o 
TCE-PE. Atuar de forma seletiva, ou seja, no que trouxer mais benefício à sociedade, 
torna-se uma alternativa possível, já adotada por outros órgãos de controle. 
 

As decisões e acórdãos expedidos pelo Tribunal materializam os julgamentos 
realizados sobre as contas dos gestores públicos. Assim, quanto melhor delineados os 
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seus conteúdos (motivação) e formas, maior clareza terão os clientes do Tribunal de 
Contas sobre como devem e podem agir os gestores públicos, imprimindo mais qualidade 
nas referidas peças. 
 

É preciso ver o principal processo interno finalístico do Tribunal de Contas 
(formalização, instrução, julgamento e publicação) como um processo único, isso porque 
a divisão, até então adotada entre instrução e julgamento, dificulta a implantação de 
soluções e melhorias efetivas, que atinjam os pontos críticos do processo como um todo. 

 
Indicador Definição 

 
Índice de conformidade dos votos 

com estrutura definida pelo 
Conselho 

Mede a conformidade das decisões com 
estrutura definida pelo Conselho.  

Tempo médio de permanência dos 
processos 

 
Mede o tempo decorrido entre a formalização e 
a publicação dos processos, nos últimos 24 
meses. 

 
 
 

• Aprimorar a gestão de projetos. 
 

Difundir no TCE-PE a cultura de gestão de projetos de forma a aumentar a taxa de 
sucesso das inovações é o que se espera como principal resultado deste objetivo.  
 

A gestão de projetos é considerada um dos principais meios para lidar com as 
mudanças organizacionais e com as inovações. Neste caso, é importante a 
regulamentação de um modelo a ser adotado pelo Tribunal. 
 

As organizações estão começando a ver a gestão por projetos como uma 
abordagem mais ampla para formulação de planos e de condução dos seus negócios. 
Este conceito vem se ampliando, deixando de ter sua aplicação restrita a área privada e 
se adequando pouco a pouco à administração pública, mesmo em organizações não 
voltadas especificamente para projetos. A gestão por projetos consiste, essencialmente, 
em identificar problemas da organização como passíveis de serem resolvidos como se 
fossem projetos. 

 
A principal vantagem desse conceito de gestão é que ele possibilita ao 

administrador público focar os problemas e tratá-los como projetos considerados 
estratégicos, cuja consecução terá um maior peso na busca do sucesso da sua gestão. 
Daí a possibilidade de traduzir em projetos os principais objetivos, acelerando a 
implantação das estratégias e levando a organização a funcionar por metas e a focar nos 
resultados. 
 

Outra grande vantagem é a participação das pessoas simultaneamente em mais de 
um projeto, estratégia que promove o desenvolvimento de suas habilidades 
multidisciplinares e provoca o compartilhamento da informação.  
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Indicador Definição 

Índice de sucesso dos projetos 

 
Mede o grau de conclusão dos projetos, bem 
como sua tempestividade e efetividade. 

 
 
 

• Aperfeiçoar o modelo de gestão estratégica. 
 

O TCE-PE dispõe de um modelo de gestão estratégica, entretanto, este necessita 
ser aperfeiçoado especialmente nos seguintes pontos: 

 
• Maior atuação do Conselho e da área de julgamento, para que medidas 

corretivas acordadas no monitoramento do planejamento sejam de fato 
implementadas. 

• Participação do Conselho na implantação das decisões estratégicas e no 
acompanhamento das principais ações / projetos. 

• Maior participação de todos os gerentes, chefes de divisão e demais 
colaboradores no planejamento do TCE-PE. 

• Desenvolvimento da cultura de medição de indicadores de desempenho, 
principalmente, com utilização dos mesmos para a tomada de decisões. 

• Desenvolvimento da visão sistêmica dos gestores. 
• Conscientização dos gestores de sua efetiva participação no modelo de gestão 

do Tribunal de Contas. 
• Envolvimento da área de julgamento (Assessores de GCs, GAUs, MPCO, 

PROC) no planejamento e monitoramento e de todos os níveis de gerência. 
 

 
Indicador Definição 

Índice de desenvolvimento 
institucional 

 
Mede o resultado alcançado pelo TCE-PE no 
período, considerando os índices medidos nos 
indicadores do Mapa Estratégico. 

 
 
 

• Aumentar a eficiência e eficácia nos processos internos. 
 

Com este objetivo busca-se propiciar melhor estruturação e organização dos 
processos de trabalho internos do TCE-PE relacionados com todas as áreas, 
estabelecendo os fluxos, procedimentos, rotinas e prazos, monitorando, inclusive através 
de indicadores, a sua efetiva utilização.  
 

Indicador Definição 

Índice de eficiência e eficácia por 
processos implantados 

 
Mede o grau de eficiência e eficácia de 
processos internos. 
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• Aperfeiçoar o processo de comunicação interna e externa. 
 
Para comunicação externa é preciso posicionar o TCE-PE de forma clara perante 

os seus públicos (jurisdicionados / parceiros / clientes / sociedade), definindo políticas de 
divulgação de informações para cada um deles e apresentando-as com identidade verbal 
e visual. 
 

Na comunicação interna, é importante divulgar a estratégia do TCE-PE e estimular 
a compreensão sistêmica e do papel de cada segmento / servidor, incentivando o 
alinhamento e cumprimento da Missão, Visão e Valores do Tribunal.  

 
 

Indicador Definição 
 

Índice de conhecimento da atuação 
do TCE-PE pela população. 

 

 
Mede o grau de conhecimento da atuação do 
Tribunal pela população. 

 
 

Índice de satisfação dos servidores 
com a comunicação interna do TCE-

PE 
 

Mede o grau de satisfação dos servidores com 
a comunicação interna da instituição. 

 

 
 

• Aprimorar a gestão dos dados e das informações. 
 

Busca-se com este objetivo propiciar melhor estruturação das informações, para 
utilização interna e externa, com vistas a possibilitar a atuação do TCE-PE como provedor 
de informações para parceiros, clientes e sociedade. 
 

O binômio informação / conhecimento constitui o suporte de uma organização e é 
um elemento essencial e indispensável a sua existência, sendo também um fator 
determinante para o seu sucesso. Para se atingir os objetivos organizacionais, é 
necessário o gerenciamento de informações nos três níveis: estratégico, tático e 
operacional. Além disso, tomar decisões exige que o gestor esteja sempre muito bem 
informado, tanto no que se refere ao seu ambiente interno como externo. 
 

É importante destacar a necessidade de integração e tratamento dos dados 
provenientes dos diversos sistemas informatizados a fim de que sejam disponibilizadas 
informações completas e claras, com facilidade de acesso do usuário, sem descuidar da 
segurança das mesmas. 
 

Indicador Definição 

Índice de consolidação de dados na 
base corporativa 

 
Mede o grau de incorporação dos dados 
distribuídos na base corporativa. 
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Objetivos da Perspectiva da Aprendizagem e Crescimento: 

 
 

• Aprimorar e promover a gestão de pessoas. 

Estabelecer políticas perenes e elaboradas de forma participativa, com o 
engajamento mais amplo do corpo gerencial, que assegurem o desenvolvimento das 
competências, a elevação da motivação, gerando um maior comprometimento do servidor 
com: i) a instituição; ii) a qualidade dos trabalhos produzidos; iii) o desempenho 
institucional; e iv) a melhoria da gestão pública. 

 
 

Indicador Definição 

Índice de atendimento da expectativa 
de desempenho 

Mede o grau de atendimento da expectativa de 
desempenho. 

 

Índice de satisfação do servidor  Mede o grau de satisfação dos servidores com 
o TCE-PE. 

 
 

• Estruturar a gestão do conhecimento. 
 

A Gestão do Conhecimento é um processo sistemático, articulado e intencional, de 
geração, disseminação e apropriação de conhecimentos. 
 

Com a estruturação da Gestão do Conhecimento, o TCE-PE pretende: 
 

• Identificar e mapear as informações existentes na instituição (Memória 
Organizacional). 

• Otimizar os processos de comunicação e de transferência do conhecimento, 
tornando-o acessível a todos da instituição, com compartilhamento das 
melhores práticas e tecnologias. 

• Apoiar a geração de novos conhecimentos e a inovação em processos internos. 
• Produzir conhecimento exclusivo em área de interesse definida pelo TCE-PE. 

 
Um dos propósitos da Gestão do Conhecimento é agregar todo o conhecimento 

existente na instituição de forma sistemática, ou seja, transformar o conhecimento tácito 
em conhecimento explícito, para que ela própria e seus integrantes possam dele usufruir 
e assim contribuírem para que seja atingida a excelência organizacional.  

 
Indicador Definição 

Total de práticas inovadoras 
validadas 

 
Mede o número de práticas consideradas 
inovadoras e validadas. 
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• Aprimorar a atuação concomitante. 

 
Está comprovado que a atuação proativa tem que ser cada vez mais praticada 

pelos órgãos de Controle Externo. Essa atuação se dá através de auditorias 
concomitantes (preventivas / corretivas), ou seja, realizadas nas fases preliminares 
(editais de concurso, licitações, etc.) ou durante a ocorrência dos fatos. A identificação de 
impropriedades / ilegalidades tempestivamente permite ao TCE-PE determinar aos 
gestores as correções adequadas evitando práticas ilegais e dano ao erário. 
 

Trabalhar buscando o envolvimento dos relatores com esta nova forma de auditoria 
será fundamental para que se obtenha rapidez nos encaminhamentos, de modo que o 
gestor possa adotar as medidas corretivas necessárias. 
 

A metodologia utilizada para as auditorias de acompanhamento precisa ser 
desenvolvida e consolidada, através de treinamentos do corpo técnico e de mecanismos 
de monitoramento a serem exercidos pelos diversos níveis de gerência da área técnica e  
 
de julgamento do Tribunal, a fim de se definir e chegar a padrões para medição da 
qualidade dos trabalhos.   
 

Precisa-se de apoio técnico e instrumental para desenvolvimento de critérios de 
seleção de áreas de auditoria eleitas como relevantes (saúde, educação, etc.) por 
trazerem maior benefício à sociedade – auditorias seletivas. Capacitação nas áreas 
eleitas como relevantes é fundamental. 
 

As auditorias operacionais também são concomitantes e já tem uma metodologia 
de trabalho consolidada, mas esta metodologia precisa ser compartilhada com os demais 
segmentos técnicos e estar alinhada com as áreas eleitas como prioritárias. 
 

Indicador Definição 

Índice de qualidade das auditorias 
de acompanhamento 

Mede o percentual das auditorias de 
acompanhamento que foram realizadas dentro 
dos padrões estabelecidos pela CCE. 

 
 

• Desenvolver a gestão por processo de trabalho. 
 

Os processos existem com o propósito de atender às demandas dos clientes e dos 
mercados em que a organização atua e com a qual se relaciona através do fornecimento 
de produtos e/ou da prestação de serviços. Diferentemente da estruturação funcional, 
mais comumente utilizada para se compreender e gerir a organização, a estrutura de 
processos é concebida a partir da identificação da cadeia de atividades que agregam 
valor aos produtos e/ou serviços demandados pelos clientes. As estruturas dos processos 
suportam na totalidade as atividades, desde a demanda até a prestação do serviço e/ou a 
entrega do produto. 
 

Espera-se com este objetivo que o TCE-PE, com os seus processos corretamente 
geridos, alcance de forma mais rápida os resultados desejados, com: 

 
• Significante redução de custos. 



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE PERNAMBUCO – TCE-PE 

 24 

• Eliminação de retrabalho e de atividades de baixo valor agregado. 
• Aplicação de novas tecnologias. 
• Redução significativa do tempo de ciclo. 
• Significante melhoria da qualidade dos serviços; e 
• Quebra de paradigma da visão por função passando para a visão do todo. 

 
Indicador Definição 

Índice de processos mapeados 

 
Mede o grau de processos internos chaves do 
TCE-PE mapeados. 
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5.3 - Patrocinadores de Objetivos Estratégicos 
 

A partir da análise dos Focos Estratégicos Internos, especialmente, dos seguintes: 
(i) interação entre o corpo técnico e julgador; (ii) liderança da gestão estratégica pelo 
Conselho; (iii) construção de uma visão sistêmica entre os gestores, o Grupo Gestor 
entendeu que seria de fundamental importância para o alcance dos Objetivos Estratégicos 
propostos e para a melhoria do Modelo de Gestão, que cada objetivo tivesse um 
Conselheiro como “patrocinador”, proposta esta muito bem aceita pelo Conselho. 
 

Entende-se como conselheiro patrocinador do Objetivo Estratégico a instância 
superior que, com base nos indicadores respectivos, deverá interagir com os 
responsáveis pelos mapas gerenciais que repercutem sobre o desenvolvimento do 
referido objetivo. Além disso, e de grande importância, o Patrocinador promoverá a 
interação entre a área de julgamento e as áreas administrativa e de instrução. 
 
 
5.4 - Projetos Estratégicos  
 

Projetos Estratégicos são os meios que ajudarão a organização atingir os 
desafios estratégicos propostos pelas metas. São programas, iniciativas ou ações de 
intervenção que estão diretamente associados a uma estratégia por meio de um objetivo 
estratégico. Os projetos transcendem o nível estratégico, impactando diretamente os 
níveis técnico e operacional, onde realmente são implantados. 
 

Cada Projeto Estratégico tem um auditor substituto como coordenador, com as 
seguintes atribuições:  

 
• Acompanhar junto aos gestores o desenvolvimento das ações do projeto e o 

cronograma de execução. 
• Analisar os indicadores e com base em seus resultados ajudar os gestores na 

tomada de decisões. 
• Definir com os gestores as prioridades. 
• Viabilizar recursos para o desenvolvimento das ações do projeto.  
• Servir de elo entre os gestores das ações do projeto e o Conselheiro 

Patrocinador do respectivo Objetivo Estratégico. 
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66  --    VVIISSÃÃOO  GGEERREENNCCIIAALL    
 
 

Utilizando a mesma metodologia, as coordenadorias e as diretorias, com a 
participação efetiva de suas equipes, desdobraram o Mapa Estratégico do TCE-PE em 12 
Mapas Gerenciais, definindo objetivos, metas e indicadores de desempenho. 
 

Ao desdobrar o Mapa Estratégico em Mapas Gerenciais, cada área operacional 
identificou a sua contribuição direta para o alcance dos objetivos estratégicos e desta 
forma garantiu o princípio fundamental do BSC, a causalidade, que deve existir entre os 
objetivos estratégicos e os objetivos gerenciais e conseqüentemente entre os seus 
indicadores. 

 
 A perspectiva Sociedade para todos os Mapas Gerenciais é exatamente igual a do 

Mapa Estratégico, isso porque toda a energia do TCE-PE, independente de área 
administrativa, deve está voltada para os objetivos definidos naquela perspectiva: i) 
Mobilizar a sociedade para o controle social e ii) Aumentar a efetividade das ações de 
controle externo. 
 

O processo de construção dos Mapas Gerenciais, respeitando o princípio da 
causalidade, consistiu de:  

 
1) Análise do Mapa Estratégico para identificar a influência direta da área gerencial no 

alcance dos Objetivos Estratégicos pelo TCE-PE. 
2) Identificação das necessidades do cliente da área e na transformação destas 

necessidades em objetivos na perspectiva do Cliente.  
3) Identificação dos processos críticos de trabalho que contribuem diretamente para 

os objetivos da perspectiva do Cliente e transformação destes em objetivos da 
perspectiva dos Processos Internos. 

4) Definição de objetivos na perspectiva Aprendizagem e Crescimento, nos temas 
competências, tecnologias e métodos de trabalhos, necessários para uma boa 
execução dos processos internos.  

 
Foram construídos 12 mapas gerenciais:  

 
• Coordenadoria de Controle Externo – CCE    
• Coordenadoria de Administração Geral – CAD  
• Coordenadoria de Tecnologia da Informação – CTI  
• Diretoria de Plenário – DP  
• Corregedoria Geral – CORG  
• Gabinetes de Conselheiros e Auditores Substitutos - GCAS 
• Ministério Público de Contas – MPCO  
• Gabinete da Presidência – GPRE  
• Departamento de Gestão de Pessoas – DGP  
• Ouvidoria – OUVI  
• Escola de Contas Públicas Professor Barreto Guimarães – ECPBG  
• Núcleo de Planejamento, Controle Interno e Desenvolvimento Organizacional – 

NPC. 
 
 


