
 Painel de Contribuição 
 Unidade: Procuradoria da República no Distrito Federal. 

 Painel de Contribuição - PRDF 

 Perspectiva   Objetivo estratégico   Objetivo de contribuição   Iniciativas   Indicadores de contribuição  
 Metas de contribuição (anuais)  

 2.012,00  2.013,00  2.014,00  2.015,00  2.016,00  2.017,00  2.018,00  2.019,00  2.020,00 

 Percentual do cronograma cumprido.   0,70  1,00  1,00  1,00  1,00  1,00  1,00  1,00 

 Implantação de processos mapeados e redesenhados.   N/A  0,40  0,80  1,00  N/A  N/A  N/A  N/A  N/A 

 N/A  0,20  0,60  0,80  1,00  N/A  N/A  N/A  N/A 

 0,20  0,50  0,80  0,80  0,80  0,80  0,80  0,80  0,80 

 1,00  2,00  2,00  2,00  2,00  2,00  2,00  2,00  2,00 

 0,30  0,50  0,80  0,80  0,80  0,80  0,80  0,80  0,80 

 5,00  10,00  10,00  5,00  5,00  5,00  5,00  5,00  5,00 

 Realização de reuniões mensais com as lideranças.  7,00  12,00  12,00  12,00  12,00  12,00  12,00  12,00  12,00  Falta de engajamento das lideranças 

 0,60  0,90  0,90  0,90  0,90  0,90  0,90  0,90  DRH  

 Implementar o processo administrativo eletrônico.   N/A  0,25  0,50  0,70  1,00  1,00  1,00  1,00  1,00 

 Sociedade  Aproximação com o cidadão. 

 Quantidade de consultas realizadas  1,00  1,00  1,00  1,00  1,00  1,00  1,00  1,00  1,00  Procurador Chefe e ASCOM 

 0,40  0,60  0,80  0,80  0,80  0,80  0,80  0,80  0,80 

 Sociedade  Combate à Criminalidade e à Corrupção 
 Criação de mecanismo  0,70  1,00  1,00  1,00  1,00  1,00  1,00  1,00 

 Percentual de processos antigos acompanhados na Justiça.  N/A  Criação de mecanismo  0,30  0,60  1,00  1,00  1,00  1,00  1,00 

 Processos Internos 

 N/A  100% das informações.  100% das informações.  100% das informações.  100% das informações.  100% das informações.  100% das informações.  100% das informações. 

 Criar um canal permanente de grupo painel de leitor  1,00  2,00  2,00  2,00  Reavaliar  N/A  N/A  N/A  N/A  ASCOM 

 Fatores críticos de 
sucesso  

 Unidade 
responsável  

 Aprendizado e 
crescimento 

 Trabalhar alinhado a estratégia com foco em 
resultados. 

 Instituir uma política de gestão e atuação 
baseado em indicadores e metas. 

 Definir cronograma de contratações para uma melhor 
distribuição do fluxo de trabalho durante o exercício 
financeiro. 

 Definição de 
cronograma. 

1. Mobilização e engajamento de todos os 
membros e servidores, com real 
comprometimento.
2. Disponibilidade orçamentária.
3. Utilizar o formulário de pedido de 
contratações de bens e serviços.

 Procurador-Chefe e 
Secretário Estadual 

 Percentual de setores com processos redesenhados e 
implantados. 

1. Rotatividade das lideranças (Chefia, 
SE e coordenadores) e servidores.
2. Necessidade constante de reavaliação 
dos processos identificados.
3. Resistência interna à mudança.
4. Contratação de consultoria externa 
para a melhoria e redesenho dos 
processos.

 Procurador-Chefe, 
Secretário Estadual e 
coordenadores. 

 Definir e implementar os indicadores que permitam 
acompanhar a evolução dos processos mapeados e 
redesenhados. 

 Percentual de setores com indicadores de resultados 
implementados e meta alcançada. 

 Cumprimento da implementação dos 
processos redesenhados. 

 Procurador-Chefe, 
Secretário Estadual e 
coordenadores. 

 Aprendizado e 
crescimento 

 Trabalhar alinhado a estratégia com foco em 
resultados. 

 Alinhar os procedimentos internos com foco 
no modelo de gestão estratégica. 

 Promover a capacitação (interna e externa), com base nos 
processos de trabalho.  

Percentual de servidores com treinamento específico na área 
gerencial.

(+)Liberação orçamentária no início do 
exercício.
(-) Falta de planejamento das 
Coordenadorias, aliada à liberação tardia 
de recursos pela PGR.;
(-) Grande rotatividade de servidores.;
(+) Priorização da ação pela direção da 
casa.;
(+) Adicional de Qualificação e 
possibilidade de promoção na carreira.

 Procurador-Chefe, 
Secretário Estadual e 
CA/DRH 

Número de treinamentos para servidores da área jurídica 
(atividade fim).

Disponibilidade do instrutor interno
Disponibilidade orçamentária

Percentual de servidores com treinamento específico na área 
técnica administrativa.

(+)Liberação orçamentária no início do 
exercício.
(-) Falta de planejamento das 
Coordenadorias, aliada à liberação tardia 
de recursos pela PGR.;
(-) Grande rotatividade de servidores.;
(+) Priorização da ação pela direção da 
casa.;
(+) Adicional de Qualificação e 
possibilidade de promoção na carreira.

Percentual de servidores com treinamento específico em 
tecnologia de informação.

 Aprendizado e 
crescimento 

 Trabalhar alinhado a estratégia com foco em 
resultados. 

 Alinhar os procedimentos internos com foco 
no modelo de gestão estratégica. 

 Integrar todos os setores da PRDF, promovendo o 
trabalho em equipe e a multiplicação do conhecimento 
entre as áreas. 

 Quantidade de seminários temáticos que visem a integração 
entre as áreas. 

(-)  Grande rotatividade de servidores.;
(-) Falta de engajamento das lideranças;
(+) Priorização da ação pela direção da 
casa.
(-) Definição clara do escopo dos 
seminários.

 Procurador-Chefe, 
Secretaria Estadual e 
Coordenadores 

 Secretaria Estadual e 
Coordenadores 

 Porcentagem de servidores avaliados na pesquisa de 
integração, em uma escala de 1 a 5, com índice de satisfação ≥ 
4. 

 Realização da pesquisa 
inicial. 

 Definição clara da finalidade e uso dos 
dados da pesquisa. 

 Aprendizado e 
crescimento 

 Trabalhar alinhado a estratégia com foco em 
resultados. 

 Alinhar os procedimentos internos com foco 
no modelo de gestão estratégica. 

 processos administrativos criados eletronicamente sobre 
total de processos 

(-) Dependência da funcionalidade do 
sistema único.
(-) Dependência da STI/PGR para 
alterações no sistema único.
(-) não aceitação da mudança pelos 
servidores.                       
(+) treinamento dos usuários.

 Procurador-Chefe, 
Secretaria Estadual e 
Coordenadores de 
Informática e de 
Administração 

 Facilitar o acesso da sociedade à atuação da 
PRDF na proteção dos direitos do cidadão. 

 Realizar consulta pública sobre a percepção da atuação 
da PRDF 

Disponibilidade dos membros
Engajamento do Procurador Chefe e da 
Assessoria de Comunicação

Expandir as possibilidades e a qualidade da interação com 
a sociedade, por meios eletrônicos, tais como, redes 
sociais e Digidenúncia.

 Índice de aproveitamento das denúncias recebidas (relação 
entre as denúncias totais do cidadão e as aproveitáveis*). 

Aumento do número de demandas não 
aproveitáveis, devido à divulgação dos 
canais;
Popularização do acesso à internet;

Coordenadoria Jurídica
NAC
PRDC
Informática

 Aumento do controle da tramitação dos 
processos e garantia da eficiência da atuação 
dos membros. 

 Criar mecanismos de acompanhamento da 
movimentação de processos e inquéritos. 

Percentual de processos novos (IPLs e ações judiciais) 
acompanhados na Justiça, desde o início da tramitação.

 Depender de órgãos externos (JF e do 
DPF). Carência de recursos humanos. 
Integração do sistema de 
acompanhamento com o Único.  

Procuradoria-Chefe, 
coordenador jurídico e 

coordenador de informática

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

 Garantia da fluidez da informação, 
independentemente de avaliações subjetivas. 

 Organizar fluxos de comunicação interna de forma 
transparente. 

 Índice de cumprimento de prazos das informações a serem 
encaminhadas à ASCOM. 

80% das informações 
mapeadas pela ASCOM 
(ex. portarias, normas, 
resoluções, ofícios e 
memorandos-circulares; 
atas de reunião do 
Colégio de Procuradores 
e dos Grupos Cível e 
Criminal).

Conscientização das áreas responsáveis 
Normatização, pela Procurador-Chefe, 
do fluxo das informações de interesse do 
público interno da PRDF.

Procurador-Chefe e
ASCOM

Quantidade de paineis de leitores

Escolha e definição dos nomes;
Mudança de cultura;
Elaboração do plano de painel de 
leitores.
Realização de pesquisa para definição do 
perfil de leitores.


