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Processos 
Internos

Institucionalizar uma 
Política que aperfeiçoe a 
comunicação interna, a 
comunicação com a 
sociedade e a 
comunicação com a 
imprensa.

Padronizar a atuação da 
Comunicação no âmbito 
do MPF em todo o país.

1
Alinhar as ações à Política 
de Comunicação do MPF.

Índice de Alinhamento à Política de 
Comunicação (IAPC):
- A coleta de dados será realizada  
por meio de pesquisa com  
membros (possibilidade de 
pesquisa semi-estruturada + quali 
e quantitativa). Possibilidade de 
que cada pesquisa resulte em nota 
de 1 a 10. Resultado é média 
nacional.
- Correção passa por análise de 
cada pesquisa em parceria com o 
respectivo assessor e definição de 
medidas pontuais.

n/a n/a
30% de 

percepção 
favorável

40% de 
percepção 
favorável

50% de 
percepção 
favorável

60% de 
percepção 
favorável

70% de 
percepção 
favorável

70% de 
percepção 
favorável

70% de 
percepção 
favorável

Falta de adesão dos membros e servidores às 
diretrizes, manuais e instruções de trabalho da 
Política de Comunicação;
Inexistência de eventos para multiplicação do 
conhecimento e avaliação por parte dos 
assessores;
Pouca replicação das informações da política;
Dificuldade de elaboração de mecanismo de 
coleta de dados (pesquisa de percepção com os 
procuradores-chefe). Opção: semi-estruturada 
quali e quantitativa;
 Estabelecimento de política nacional de 
comunicação.

SECOM SICOM.
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2
Uniformizar padrões de 
comunicação de sites 
institucionais.

Quantidade de sites padronizados / 
Total de sites.

Índice de Padronização do Portal 
Nacional (IPPN)

n/a 40% 60% 100% Reavaliar n/a n/a n/a n/a

Indisponibilidade de recursos humanos, 
financeiros e de material;
Indefinição de responsáveis;
Demoras e problemas na contratação;
Falta de adesão dos procuradores-chefes, 
secretários, coordenadores,  assessores de 
comunicação e servidores de TI ao projeto;
Ausência de diretrizes para implementação do 
projeto;
Ausência de patrocinador;
Criação do Portal do MPF;
Deliberações de padrões pelo SICOM.

SECOM, SETI e 
SICOM.

Processos 
Internos

Institucionalizar uma 
Política que aperfeiçoe a 
comunicação interna, a 
comunicação com a 
sociedade e a 
comunicação com a 
imprensa.

Intensificar a 
interlocução com a 
sociedade civil e com a 
imprensa.

3

Incrementar o número de 
pautas trabalhadas pela 
mídia nacional em temas 
anuais escolhidos por cada 
Câmara, PFDC e Eleitoral 
na mídia nacional

Índice de Pautas Publicadas (IPP) 
– O índice mensura a quantidade 
de pautas oferecidas à 
determinados veículos de 
circulação nacional, priorizados 
pelas CCRs, PFDC e Eleitoral, que 
resultem em divulgação – A PFDC, 
Função Eleitoral e cada Câmara 
apresentara um tema prioritário 
por ano para ser acompanhado, 
sem prejuízo das demais 
publicações corriqueiras – Mede a 
quantidade de pautas aceitas sobre 
aquelas propostas aos veículos 
nacionais

20% de 
aceitação

20% de 
aceitação

30% de 
aceitação

30% de 
aceitação

40% de 
aceitação

40% de 
aceitação

50% de 
aceitação

50% de 
aceitação

50% de 
aceitação

- não indicação do tema anual a ser priorizado 
pela CCRs, PFDC e função eleitoral na 
propositura das pautas; - Inexistência do contrato 
de Clipping; - Falta de adesão dos membros no 
atendimento possível às demandas jornalísticas; - 
Inexistência da política nacional de comunicação; 
- Indisponibilidade de recursos humanos e 
financeiros; - Resistência da mídia aos temas 
trabalhados.

SECOM, ASCOMs

Processos 
Internos

Institucionalizar uma 
Política que aperfeiçoe a 
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4
Incrementar a presença 
positiva da instituição nos 
veículos de imprensa

Índice de Inserções Positivas na 
Mídia  (IIP) –  mensurar o avanço 
das inserções positivas nos veículos 
elencados no contrato de clipping

n/a 5% 5% 5% 5% Reavaliar n/a n/a n/a

- Inexistência do contrato de Clipping; - Falta de 
adesão dos membros no atendimento possível às 
demandas jornalísticas; - Inexistência da política 
nacional de comunicação; - indisponibilidade de 
recursos humanos; - Resistência da mídia aos 
temas trabalhados.

SECOM ASCOMs

Processos 
Internos

Institucionalizar uma 
Política que aperfeiçoe a 
comunicação interna, a 
comunicação com a 
sociedade e a 
comunicação com a 
imprensa.

Intensificar a 
interlocução com a 
sociedade civil e com a 
imprensa.

5
Implementação de 
campanha  institucional 
de abrangência nacional.

Índice de alcance do Gross Rating 
Point (IAGRP).

n/a

20% do 
GRP em 
relação ao 
planejamen
to de mídia 

ideal

30% do GRP 
em relação 

ao 
planejament
o de mídia 

ideal

40% do GRP 
em relação 

ao 
planejament
o de mídia 

ideal

Reavaliação 
da Iniciativa

n/a n/a n/a n/a

Indisponibilidade de recursos humanos, 
financeiros e de material;
Demora e problemas na contratação;
Dificuldades na concepção e aprovação das 
campanhas;
Resistência ao tema da campanha;
Dificuldades em conseguir espaço gratuito de 
veiculação.

SECOM, ASCOMs,  
SG, PGR e SICOM.
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Institucionalizar uma 
Política que aperfeiçoe a 
comunicação interna, a 
comunicação com a 
sociedade e a 
comunicação com a 
imprensa.

Intensificar a 
interlocução com a 
sociedade civil e com a 
imprensa.

6
Aprimorar a utilização das 
Mídias Sociais na PGR.

Índice de adesões em Mídia Social 
(IAMS)

n/a 15 mil 25 mil 35 mil
Reavaliação 
da iniciativa

n/a n/a n/a n/a

Ausência ou não cumprimento de diretrizes 
estabelecidas;
Falta de colaboração dos membros para 
divulgação de ações de grande repercussão;
Falta de integração entre ferramentas de 
comunicação utilizadas;
Definição das mídias sociais;                                 
Falta de definição de políticas de uso das mídias 
sociais com fins institucionais.

SECOM, ASCOMs 
SICOM.

Painel de Contribuição - Secretaria de Comunicação

Perspectiva Objetivo estratégico
Objetivo de 

contribuição
Iniciativas Indicadores de contribuição

Metas Anuais
Fatores críticos de sucesso

Unidade 

responsável
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7
Ampliação do alcance do 
programa de rádio “Direito 
de Todos”.

Índice de Rádios Cadastradas (IRC)

- Incrementar a quantidade de 
Rádios parceiras.

n/a
+ 10% + 10% + 10% Reavaliação 

da Iniciativa
n/a n/a n/a n/a

Valorização interna do produto;
Contribuição das Ascoms na gravação de matéria;
Disponibilidade de recursos materiais e de 
pessoal;
Manutenção de contrato para terceirização de 
técnicos de áudio;
Divulgação do produto às possíveis rádios 
parceiras;
Patrocínio institucional do produto;
Disponibilidade de horário na grade das   
emissoras pretendidas;
Manutenção da parceria com a Rádio justiça;
Esforço para o cadastramento.

SECOM, ASCOMs.
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comunicação interna, a 
comunicação com a 
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interlocução com a 
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imprensa.

8
Ampliação do alcance do 
programa de TV “Interesse 
Público”.

Índice de TVs Cadastradas
(ITVC)

- Incrementar a quantidade de TVs 
parceiras.

6 7 7 7
Reavaliar a 
Iniciativa n/a n/a n/a n/a

Valorização interna do produto;
Contribuição das Ascoms na interlocução com os 
membros;
Disponibilidade de recursos materiais e de 
pessoal;
Manutenção do contrato;
Divulgação do produto às possíveis parceiras;
Disponibilidade de horário na grade das 
emissoras pretendidas;                               
Realização dos convênios;
Patrocínio institucional do produto;
Manutenção da parceria com a TV justiça.

SECOM, ASCOMs
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9

Consolidação e ampliação 
do alcance da Turminha 
do MPF, por meio do 
projeto Turminha nas 
Escolas.

Índice de Adesão das Unidades ao 
Projeto                                           
Quantidade de Unidades aderente 
ao Projeto da Turminha (IAUPT) / 
Quantidade total de unidades (27 )

n/a 16% 28% 31%
Reavaliação 
da Iniciativa

n/a n/a n/a n/a

Ausência de pessoal;
Falta de patrocínio local;
Falta de adesão de membros e servidores à 
iniciativa;
Criar mecanismo para alcançar capilaridade na 
execução;
Elaborar plano de ação para adesão efetiva.

SECOM, ASCOMs, 
Chefia das unidades.
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Institucionalizar uma 
Política que aperfeiçoe a 
comunicação interna, a 
comunicação com a 
sociedade e a 
comunicação com a 
imprensa.

Aprimorar a 
comunicação com o 
público interno.

10
Estabelecer ações internas 
de comunicação de âmbito 
nacional.

Índice de Adesão das Unidades às 
ações.                                          
Quantidade de Unidades aderente 
às ações / Quantidade total de 
unidades (33 )

40,00% 60,00% 100,00% 100,00%
Reavaliação 
do indicador

n/a n/a n/a n/a

Definição de campanhas internas de âmbito 
nacional;
Recursos humanos, financeiros e materiais 
insuficientes na Secom e nas Ascons;
Resistência das Ascons em aderirem à campanha 
seja pelo tema ou estratégia adotada;
Articulação e integração da Secom com a Ascons;
Momento político adequado para trabalhar o 
tema;
Capacidade de planejamento e execução da 
Secom, incluindo criação e produção da 
campanha;               
Escolha adequada das mídias, veículos e 
ferramentas de comunicação;
Dificuldade na concepção e aprovação da 
campanha.

SECOM, ASCOMs

Processos 
Internos
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Política que aperfeiçoe a 
comunicação interna, a 
comunicação com a 
sociedade e a 
comunicação com a 
imprensa.

Aprimorar a 
comunicação com o 
público interno.

11 Padronizar a intranet

Índice de padronização da Intranet  
Quantidade de intranets 
padronizados / Total de intranets. n/a 40% 60% 100% Reavaliar n/a n/a n/a n/a

Indisponibilidade de recursos humanos, 
financeiros e de material;
Indefinição de responsáveis;
Demoras e problemas na contratação;
Falta de adesão dos procuradores-chefes, 
secretários, coordenadores,  assessores de 
comunicação e servidores de TI ao projeto;
Ausência de diretrizes para implementação do 
projeto;
Ausência de patrocinador;
Criação da Intranet do MPF
Deliberações de padrões pelo SICOM.     
Resistência cultural

SECOM, SETI , STI, 
SICOM, SG.

Processos 
Internos

Institucionalizar uma 
Política que aperfeiçoe a 
comunicação interna, a 
comunicação com a 
sociedade e a 
comunicação com a 
imprensa.

Aprimorar a 
comunicação com o 
público interno.

12

Criar um canal 
permanente de avaliação 
dos veículos de 
comunicação interna.

    Quantidade de paineis de leitores n/a 2 2 2 Reavaliar n/a n/a n/a n/a
Escolha e definição dos nomes dos integrantes;
Mudança de cultura;
Elaboração do plano de painel de leitores.

SECOM.


