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Resumo 

Neste artigo pretende-se apresentar o resultado do processo de alinhamento estratégico da Secretaria 

de Estado da Gestão Administrativa do Acre – SGA - frente ao novo Plano de Governo (2015 – 2018), 

considerando o Plano Plurianual e o Orçamento Anual. Mostram-se os avanços e os desafios 

enfrentados, em relação às perspectivas do Balanced Scorecard, bem como a autoavaliação 

institucional, destacando o estágio no qual se encontra a SGA em relação à sua maturidade estratégica. 

Para tanto, utilizando-se de oficinas e workshops de planejamento participativo, via Comitê 

Estratégico de Planejamento. O estudo busca o fortalecimento da cultura do planejamento 

organizacional para uma colheita de resultados mais eficiente, eficaz e efetiva na prestação de serviços 

públicos aos cidadãos e aos órgãos e entidades do poder executivo. Espera-se que o estudo contribua 

para: aprimorar o processo de gestão estratégica, estimulando a reflexão sobre os avanços e desafios 

dos processos de planejamento estratégico e operacional (planejamento de ação), frente aos 

instrumentos planejamento, de modo que os gestores e servidores públicos percebam a importância da 

prestação de seus serviços para o alcance dos resultados institucionais e do reforço de sua identidade 

organizacional. 
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1 Introdução 

Modernização e melhoria dos serviços públicos! Este é o principal desafio imposto à 

gestão pública, conforme destacado no Plano de Governo 2015-2018. Legitimidade, 

transparência, coerência e foco no trabalho e nos resultados consistem em valores que devem 

pautar a conduta das pessoas que atuam nos diversos entes públicos, sejam da administração 

direta ou indireta 

Segundo Martins, Marini e outros (2010), as instituições devem adotar um modelo de 

gestão para resultados e buscar um desempenho ótimo, que atenda tanto às dimensões do 

esforço (economicidade, execução e excelência) quanto às dimensões do resultado (eficiência, 

eficácia e efetividade). Esse modelo compõe-se de blocos voltados para a construção da 

agenda estratégica, o alinhamento da arquitetura organizacional implementadora e a 

implantação de mecanismos de monitoramento e avaliação.  
A agenda estratégica pode ser construída por um processo de planejamento 

estratégico, cujo esquema gráfico pode ocorrer pelo Mapa Estratégico (BSC). O primeiro, 

conforme Megginson et al (1998, pág. 165) “inclui atividades que envolvem a definição da 

missão da organização, o estabelecimento de seus objetivos e o desenvolvimento de 

estratégias que possibilitem o sucesso das operações no seu ambiente”. O Mapa mostra 

graficamente as relações de causa e efeito entre os vários objetivos estratégicos, dentro das 

perspectivas consideradas. 

Para que se consiga caminhar nesse processo de planificação e desdobramento 

estratégico, há que se ter atenção às questões de natureza cultural da organização e da equipe 

gestora (liderança). Barrett (2009, pág.99) apresenta três regras interessantes sobre culturas 

organizacionais e equipes de liderança, que merecem reflexão e conexão com organizações 

públicas. A regra número um afirma que “uma organização não pode atuar em um nível de 

consciência mais elevado que a consciência pessoal da equipe de liderança”.  A regra número 

dois: “a cultura de uma organização ou é um reflexo do nível de consciência da equipe de 

liderança (consciente ou subconsciente) ou é herdada de lideranças anteriores”. Pela regra 

número três, “a maioria das organizações atua com uma cultura padrão (inconsciente)”, 

portanto, “não é gerenciada nem monitorada”. Essa cultura pode gerar resistências que podem 

impactar na modernização e ou melhoria dos serviços. 

A SGA quer contribuir para um governo futurista, que trabalha muito no presente para 

garantir a sustentabilidade em suas várias dimensões, não apenas focando no crescimento 

econômico. Acredita que tem um papel fundamental para que os outros 4 (quatro) eixos 

estratégicos como “economia sustentável, desenvolvimento social, infraestrutura e 

desenvolvimento urbano e saúde, educação e segurança pública” atinjam um resultado ótimo.  

Almeja-se desenvolver uma gestão também por processos alinhada com a estratégia e 

com as operações. Para Kaplan e Norton (2009), “não basta apenas formular as estratégias 

para obter sucesso. É preciso ir além de criar missão, visão e valores, é preciso alinhar e 

integrar todos os processos, de forma que sejam traduzidos para o nível operacional os 

objetivos estratégicos”. 

Desta forma, a SGA, no intuito de cumprir com o seu propósito e não medir esforços e 

inteligência para honrar seus compromissos, expressos em seu Plano Estratégico, pautado no 

Plano de Governo (2015-2018), no PPA 2016-2019 e no Orçamento (LOA), apresenta este 

Artigo, como fruto de um trabalho coletivo de vários atores (partes interessadas), literalmente 

comprometidos com um “governo parceiro e um povo empreendedor” (marca do Governo do 

Acre 2015-2018). 
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2 Objetivos 

Como objetivo geral, o artigo apresenta o resultado do processo de alinhamento 

estratégico da Secretaria de Estado da Gestão Administrativa do Acre – SGA - frente ao novo 

Plano de Governo (2015 – 2018), considerando o Plano Plurianual e o Orçamento Anual. 

Dentre os objetivos específicos listam-se: (a) mostrar os avanços e os desafios enfrentados, 

em relação às perspectivas do Balanced Scorecard; (b) comparar e destacar o estágio atual da 

Secretaria quanto à sua maturidade estratégica; (c) aprimorar o processo de elaboração e 

avaliação dos instrumentos de gestão utilizados; (d) estimular a melhoria e a inovação de 

processos. 

3 Metodologia  

Para o desenvolvimento do artigo realizaram-se pesquisa bibliográfica, investigação 

documental, oficinas e workshops de planejamento participativo, via Comitê Estratégico de 

Planejamento, além de whorkshops de alinhamento com as várias diretorias e os responsáveis 

pelas iniciativas estratégicas. Para aferição da maturidade estratégica aplicaram-se 

questionários de autoavaliação institucional para 36 gestores de níveis estratégico e tático-

operacional, com base em metodologia do Instituto Publix, por ter sido a metodologia 

utilizada em 2012 (primeira aferição da maturidade). 

4 O cenário de construção do novo plano de governo 

No ano de 2012, o Governo do Estado do Acre encontrava-se em uma situação de 

mais confiança e credibilidade junto ao Governo Federal, bancos e organismos multilaterais 

de financiamento interno e externo, devido à implantação de um Modelo de Desenvolvimento 

Sustentável baseado em uma ‘economia de baixo carbono’, que permite ao mesmo tempo 

gerar e distribuir riquezas, melhorar os indicadores sociais e conservar a floresta. 

Na gestão pública os avanços foram expressivos no aperfeiçoamento das ferramentas 

de gestão e sistemas de informação, no reaparelhamento da máquina estatal, na contratação de 

novos servidores, nos treinamentos e na formação do quadro de pessoal, além da criação de 

mecanismos legais e de infraestrutura para induzir a instalação de empreendimentos 

industriais, com alicerce em um novo paradigma: o da economia florestal, pautada na 

sustentabilidade. 

Neste contexto, o Plano Plurianual – PPA - 2012-2015, com a marca de um governo 

voltada para o ‘servir de todo o coração’, potencializava as oportunidades advindas das 

conquistas dos governos anteriores, além de fortalecer o planejamento estratégico, pensando, 

sistemicamente, os desafios, expressos em eixos, programas, indicadores, metas e iniciativas. 

Romper os padrões tradicionais da economia e da iniciativa social, por meio do 

desenvolvimento de capacidades, tecnologias, inovações e espírito empreendedor, constituiu-

se em novos desafios para o governo. Buscava-se promover uma gestão pública moderna, que 

contribuísse para a geração de resultados e indicadores efetivos para a Administração Pública 

e para o cidadão acreano. 

Assim, a construção do PPA 2012-2015 contou com a participação de 770 lideranças, 

por meio de oficinas realizadas nas cinco regionais administrativas, abrangendo todos os 

municípios do Estado. A proposta era implantar uma metodologia de gestão com 
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característica essencialmente pública. Esse propósito foi apoiado pela implantação de um 

processo de planejamento estratégico situacional. 

Um ator singular não elabora planejamento que se resolve em efetividade. 

O Estado não deve se arvorar no protagonismo isolado do planejamento. O 

pensamento autoritário do planejamento tradicional pressupõe o Estado 

como único ator. E, acima de todos, um ator capaz de controlar todas as 

forças sociais. Este pensamento não corresponde à realidade social. A 

sociedade é o conjunto de relações de forças sociais contraditórias. O 

Estado é simplesmente a condensação material específica dessas relações. 

De sorte que o planejamento público tem como sujeito principal a 

sociedade. O planejamento é situacional.  

(Governo do Estado do Acre, Plano Plurianual 2012-2105, p. 34) 

 
As Secretarias de Articulação Institucional – SAI e de Planejamento – SEPLAN foram 

definidas como responsáveis pela implantação da metodologia de planejamento nas outras 

unidades administrativas, além do controle e monitoramento dos resultados. A metodologia 

contou com a ‘Colheita de Resultados e a Matricialidade’. 

A Colheita de Resultados, instrumento estratégico-operacional com a função de 

gerenciamento e acompanhamento dos resultados alcançados, descreve a totalidade da 

estrutura do Plano numa árvore de resultados, contendo eixos estratégicos, área de resultado, 

programas e carteira de projetos, desdobrada em objetivos, metas e arranjo institucional (vide 

Figura 1). 

 

 
  Figura 1 – Colheita de resultado 

Fonte: SAI, 2011 

A matricialidade ou Arranjo Institucional, por sua vez, visa o compartilhamento 
dos esforços institucionais na implantação dos programas e projetos (Figura 2), a fim 
de otimizar recursos e garantir êxito no alcance da eficiência e da eficácia dos 
mesmos. 
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Figura 2 – Modelo de Gestão Matricial 

Fonte: SAI, 2011 

 
Também foi disponibilizada uma ferramenta de tecnologia da informação e 

comunicação para que os envolvidos nos projetos fizessem a gestão das informações, via 

intranet e internet: o Sistema Integrado de Gestão – SIG, conforme demonstrado na Figura 03. 

 

 
Figura 3 – Tela do Sistema Integrado de Gestão 

Fonte: SAI, 2011 

 
A implantação da metodologia encontrou algumas dificuldades relativas à gestão da 

mudança e à cultura organizacional, a saber: resistência de algumas partes à mudança 

proposta no sistema de monitoramento e avaliação, ruídos na comunicação interinstitucional, 

ausência de pactuação, deficiência nas competências em vários níveis (gestão, técnicas e 

atitudinais), clima organizacional, o novo arranjo institucional da articulação, entre outras. 
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Durante a implantação dos projetos previstos no PPA 2012-2015, o governo enfrentou 

dois grandes problemas, que impactaram negativamente no alcance das metas, inclusive 

paralisando alguns projetos: 

 Em 2015, a cheia histórica do Rio Acre que, além dos 103 mil desalojados e 12 

mil desabrigados, teve o acesso terrestre limitado, causando crise no 

abastecimento de produtos alimentícios no Estado; e,  

 O início da crise política e econômica, reduzindo os repasses dos municípios 

inerentes ao Fundos de Participação. 

Apesar do cenário de incertezas e certo grau de insegurança gerado pela crise, além da 

necessidade de reavaliação dos projetos e das consequências que a histórica cheia provocou 

no Estado, principalmente na infraestrutura de rodovias e vias de acesso ao esgotamento da 

produção e na produção agrícola, bem como na pecuária, o PPA 2016-2019 vem dar 

continuidade ao Plano de Governo da gestão anterior. 

A eficiência e a credibilidade do Estado do Acre permitiram alavancar um 

volume significativo de investimentos nos últimos 04 anos. Para 2016-2019, 

mesmo diante de um cenário de retração da economia mundial e as 

incertezas dos mercados, o Governo do Estado do Acre manterá os níveis 

de investimento visando dar continuidade aos projetos estruturantes para o 

desenvolvimento do Estado. 

(Estado do Acre, PPA 2016-2019, pag. 25) 

 
Para esse período espera-se um fortalecimento da principal ferramenta do 

Planejamento Estratégico do Governo: o Sistema de Planejamento e Gestão Estratégica - 

SIPLAGE, instituído pelo Decreto Estadual nº 6.401, de setembro de 2013, com suas regras 

estabelecidas na Instrução Normativa Conjunta SEPLAN/SAI N° 001/2013. 

O SIPLAGE (Estado do Acre, PPA 2016-2019, pag. 63), conforme demonstrado na 

Figura 4, une um conjunto de métodos, instrumentos, estruturas e funções sistêmicas, 

transversais, da Administração Pública Estadual, com a finalidade de implementar a estratégia 

de governo para o alcance de resultados, com o paradigma (modelo) do desenvolvimento 

sustentável.  

 
Figura 4 – Estrutura do Siplage 

(Estado do Acre, PPA 2016-2019, pag. 63) 
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A Secretaria da Gestão Administrativa, visando adequar-se e contribuir para o 

atingimento das metas governamentais iniciou a revisão do seu plano estratégico. Para tanto, 

resgatou toda a experiência da construção do Plano Estratégico 2012-2015, quando 

profissionais, em caráter de parceria, envolvendo, de forma direta, todos os líderes de 

processos e, além de definir missão, visão, valores e objetivos estratégicos, também aplicou o 

instrumento de avaliação da gestão para resultados (com o apoio do Instituto Publix, com um 

instrumento de autoavaliação). 

A experiência trouxe grandes resultados, dentre eles a criação do setorial responsável 

pelo planejamento da Secretaria, que até então era realizado e monitorado por Comissões, e a 

capacitação de servidores nos eixos comportamental, técnico e gerencial. 

O reforço no conhecimento teórico foi de grande importância para a revisão do plano 

estratégico em função da construção do novo Plano Plurianual 2016-2019. Em meio à crise 

financeira e política do país era preciso revisar todo o plano para adequar-se às metas 

desafiadoras do novo PPA. 

Outro fator relevante foram as mudanças de Estrutura Organizacional que a SGA 

sofreu, em virtude de estratégia de Governo, enxugando a máquina, tendo que reduzir a 

estrutura de cargos/funções estratégicas. A SGA cria então o Comitê Estratégico, com líderes 

de todas as áreas de sua competência para, dentre outras obrigações, revisar e realinhar o 

Plano Estratégico, avaliando a sua maturidade em gestão para resultado. 

O Comitê definiu um método de trabalho utilizando o Balanced Scorecard - BSC e 

ferramentas de Gestão de Projetos para realinhar o Plano e efetuar os desdobramentos 

necessários à sua implementação. 

5 O processo estratégico na Secretaria de Gestão Administrativa 

A Secretaria da Gestão Administrativa instituiu um Comitê Estratégico para avaliar o 

Plano Estratégico e contribuir para o alcance dos objetivos governamentais do Plano 

Plurianual 2016-2019. O Comitê foi constituído de líderes de todas as áreas de atuação 

(processos): atendimento ao cidadão, gestão de pessoas e humanização, compras públicas, 

gestão de patrimônio de almoxarifado e gestão documental e arquivística, além da equipe de 

planejamento e da responsável pela Pasta. Suas atividades foram fundamentadas a partir do 

Plano de Governo do Acre, do PPA 2016-2019, da análise do Plano Estratégico 2012-2015, 

da avaliação da gestão para resultados, utilizando o BSC e ferramentas de gestão de projetos. 

6 O Eixo Estratégico Gestão Pública no Plano de Governo 2015 -2018 

Com três áreas de resultados, o Eixo abriga a comunicação e tecnologia da 

informação, a gestão de pessoas e o planejamento e, gestão e finanças públicas. À SGA cabe 

os dois últimos.  

Na área de resultado ‘gestão de pessoas’, pelo Programa de Humanização na Gestão 

Pública, com o objetivo de promover a cidadania, a integração, a sensibilização e estimular a 

motivação de gestores, servidores e usuários, a SGA vem desenvolvendo iniciativas que para 

a melhoria do atendimento, especialmente no que se refere à política de humanização da 

gestão. Dentre as iniciativas citam-se os Projetos de Fortalecimento da Rede Estadual de 

Humanização da Gestão Pública, Qualidade de Vida e Arte Humanizar. No Programa 

Desenvolvimento e Valorização do Servidor há iniciativas de responsabilidade da Escola do 

Servidor, vinculada da Secretaria, bem como o Subprograma Fortalecimento Institucional, 
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com os Projetos Gestão Digital da Vida Funcional, Implantação de Novo Sistema de 

Administração e Desenvolvimento de Pessoal. 

Na área de resultado ‘planejamento, gestão e finanças públicas’, há projetos de 

responsabilidade das Secretarias de Planejamento e Fazenda, assim como da Procuradoria 

Geral do Estado, mas, os projetos excelência no atendimento ao cidadão, melhoria nos 

sistemas gerenciais, modernização do arquivo público e fortalecimento da memória 

organizacional, modernização/profissionalização da gestão de pessoas, Acre Compras 

(Compras e Licitações Públicas), Escritório de processos e Boas Práticas, e, aperfeiçoamento 

da gestão do patrimônio público, pertencem à SGA. 

7 O BSC da Secretaria da Gestão Administrativa 

O Balanced Scorecard é uma ferramenta que traduz a missão e a estratégia da 

organização num conjunto de medidas de desempenho visando a formação de uma estrutura 

de medição estratégica e de um sistema de gestão eficiente.  

O método foi apresentado por Kaplan e Norton (1992) a partir de uma pesquisa 

denominada Measuring Performance in the Organization of the Future, realizada em 12 

empresas pelo Instituto Nolan Norton.  

O objetivo era disponibilizar às partes interessadas uma visão rápida, porém 

abrangente da instituição, promovendo uma ligação de causa/efeito entre os indicadores de 

desempenho, considerando quatro perspectivas: financeira, cliente, interna e inovação e 

aprendizagem (alterada sua denominação em 1996 para aprendizagem e crescimento), 

conforme demonstrado na Figura 5. 

 

 
Figura 5 – Perspectiva do BSC, Kaplan e Norton/1996 

 

O modelo básico do BSC tem por pressuposto uma organização com fins lucrativos, 

assim, a perspectiva financeira é a mais importante, diferente do que ocorre em organizações 

sem fins lucrativos (ONGs e Governo). 

Neste sentido, Kaplan e Norton (2000, 2001, 2004) sugerem que uma organização sem 

fins lucrativos coloque em igual importância as perspectivas financeira e cliente, subordinadas 

à missão da organização. 
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Na área pública encontram-se várias propostas de modelagens de aplicação do BSC, 

considerando que os principais propósitos estratégicos referem-se à visão e à missão definidas 

no PPA. 

As Figuras de 6 a 9 mostram alguns modelos: 

 

 
 

Figura 6 – Modelo para organizações públicas 

proposto por Bergue (2005) 
Figura 7 – Modelo para organizações públicas 

proposto por Osório (2003) 

  

Figura 8 – Modelo para organização pública proposto 

por Pedro (2004) 
Figura 9 – Modelo para organização pública proposto 

por Martins (2005) 

 
Considerar as diferenças entre o setor público e privado, a SGA aplicou um modelo 

em que todo o esforço para atender o “cliente”, reforça o seu propósito organizacional, de 

modo a atender às expectativas dos usuários e ou beneficiários de seus serviços, sejam 

cidadãos comuns, sejam órgãos e entidades do executivo estadual. A Figura 10 demonstra 

esse exercício reflexivo. 
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PERSPECTIVA DE 
RESULTADO

 

Qual o resultado final 
esperado pela 

sociedade?

Qual o resultado final 
esperado pelos clientes 

da SGA?

PERSPECTIVA 
DE PROCESSOS 

INTERNOS
 

Para atender nosso público e cumprir nosso 
papel institucional quais processos internos 

devemos ser excelentes?

PERSPECTIVA 
RECURSOS

 

Para ter nossos processos 
excelentes e atingir nossas 
metas como nossa equipe 
deve aprender e inovar?

Para ter nossos processos 
excelentes e atingir nossas 

metas quais nossas 
necessidades de 
infraestrutura?

Qual o orçamento 
adequado? Como alcançar/

garantir o orçamento 
adequado?  Como otimizar 

o orçamento?

MISSÃO
 

VISÃO
 

Qual a finalidade da existência da SGA?

Qual o posicionamento futuro da SGA em 
relação aos resultados esperado para 

gestão pública no Brasil?

 
Figura 10 - Modelo BSC da SGA (2017-2019) 

 

O Mapa Estratégico definiu suas perspectivas adequando a teoria às especificidades da 

SGA, os institutos legais e considerando o cenário político e econômico do país e do acre, em 

particular. 

Neste contexto, vale registrar que desde o ano de 1999 à SGA tem-se atribuído novas 

competências. A Secretaria que inicialmente foi criada para fazer a gestão administrativa dos 

servidores ativos e inativos do Poder Executivo, que já teve a responsabilidade de fazer a 

gestão das tecnologias da informação e comunicação, hoje tem sua estrutura organizacional 

definida para responder pelas políticas públicas de gestão de pessoas e humanização, 

atendimento ao cidadão, compras e licitações, patrimônio mobiliário, documentação e arquivo 

do executivo estadual. 

Assim, diante do desafio de atender as demandas da sociedade de forma ágil, 

transparente e sustentável, a SGA vem ao longo do tempo aprimorando e inovando as práticas 

de gestão, de modo a garantir a crescente qualidade do gasto público, do serviço prestado à 

população, a valorização do servidor público e o controle eficiente dos bens mobiliários do 

Estado. 

Todo este esforço tem gerado resultados que são referências (Boas Práticas) para a 

Administração Pública, como a implantação da Política de Atendimento ao Cidadão, que por 

meio de novas soluções de atendimento tem sido um alicerce na promoção de cidadania; o 

Programa de Humanização da Gestão, que leva aos servidores públicos, gestores e usuários, 

iniciativas que promovem qualidade de vida, integração e sensibilização, valorizando a 

dignidade humana e a prestação de serviço público; e o Projeto Governo Eletrônico, que com 

o uso de ferramentas de tecnologia da informação e comunicação buscou modernizar e 

integrar processos referentes a compras públicas, gestão do patrimônio mobiliário, folha de 

pagamento e gestão orçamentária e financeira. 
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Tais mudanças têm promovido maior atenção no planejamento da continuidade e da 

sustentabilidade dos projetos, levando os gestores a buscarem maior segurança quanto à 

garantia dos recursos necessários para o cumprimento das atribuições legais. 

Outro fator de atenção é o desafio de crescimento estadual, previsto no PPA 2016-

2019, considerando os investimentos para as atividades econômicas, infraestrutura e serviços 

sociais, enquanto o cenário econômico do país apresenta-se num processo de redução de 

crescimento. 

Assim, para a definição do modelo do BSC para a SGA, o Comitê Estratégico 

considerou que, de fato, as competências legais que justificam a existência do Órgão, têm 

relevância primordial, contudo, a manutenção e as inovações propostas no Plano de Governo 

necessitam de suporte de recursos orçamentário/financeiro, de infraestrutura física e de 

pessoas. Portanto, o modelo foi desenvolvido com seguintes entendimentos em relação às 

perspectivas: 

a) Perspectiva resultado: no intuito de cumprir a missão da SGA, que resultado deve 

ser alcançado para atender às demandas da sociedade e de seus clientes diretos: 

instituições públicas e servidores. 

b) Perspectivas processos internos: para atender plenamente as necessidades de seus 

clientes e contribuir para o desenvolvimento do Estado o que deve se inovado ou 

melhorado nos processos internos (Gestão Administrativa do Poder Executivo). 

c) Perspectiva Recursos: para desenvolver todas as mudanças necessárias quais 

conhecimentos precisam ser desenvolvidos pela equipe, qual infraestrutura física 

precisamos garantir e quais ações de sustentabilidade e otimização dos recursos 

orçamentários e financeiros precisam ser implantadas.  

 

Figura 11 – Mapa estratégico da SGA (2017-2019) 

Fonte: DIPRE/SGA. Abril,2017 

 
A partir da estratégica (vide Figura 11), ficou definido que a SGA irá, nos próximos 

anos, concentrar suas atividades na execução dos projetos que compõem dois programas: 
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1.  Programa de Melhoria e Inovação da Gestão: visa consolidar a atitude de inovar e 

de melhorar as práticas administrativas, fundamental para o êxito dos objetivos 

finalísticos, utilizando o conhecimento para a concepção de novos processos e 

novos produtos. Este programa é o ‘grande bastidor’ que contribuirá para que 

todas as outras áreas de resultado tenham um excelente desempenho, a partir de 

uma visão moderna de gestão pública, como um processo sistemático que requer 

conhecimento técnico, muita inspiração, criatividade, empreendedorismo e 

persistência. Tudo em prol do interesse coletivo, da sociedade. 

2. Programa de Gestão de Pessoas e Humanização: visa assegurar a gestão estratégica 

de pessoas com ações articuladas para a melhoria do clima organizacional e o 

fortalecimento das relações interpessoais, por meio da adição de medidas e 

instrumentos focalizados no desenvolvimento de competências pessoais e 

organizacionais, no reconhecimento do mérito para o crescimento profissional, na 

evolução das carreiras, na avaliação do desempenho para a remuneração variável e 

no incentivo a adoção de práticas, habilidades e atitudes saudáveis e proativas com 

vistas à prestação de um serviço público humanizado. 

8 O alinhamento estratégico da gestão administrativa frente ao novo plano de governo 

do acre 

Os desafios apresentados no PPA 2016-2019 foram analisados pelo Comitê Gestor de 

Planejamento e formam o conjunto de nove projetos estratégicos da Secretaria da Gestão 

Administrativa. 

O novo Plano traz a marca de um “governo parceiro, povo empreendedor”, focado nos 

cinco eixos estratégicos, onde a gestão é base para o alcance dos resultados finalísticos. Por 

isso a importância da matricialidade já tratada anteriormente. O pensamento da equipe de 

governo deve ser sistêmico e a estratégia orienta-se pela efetividade dos serviços prestados à 

população e pela busca da excelência na gestão pública. 

Assim, conforme demonstrado no Quadro 1, a SGA apresenta o alinhamento feito, 

considerando o Plano Plurianual, o Orçamento, o Plano estratégico, representado, 

graficamente, pelo Painel de Desempenho (BSC).  

O Plano Plurianual, com os seus 3 (três) Programas, perfazem, em sua totalidade, 20 

projetos e ou iniciativas estratégicas, visando alcançar 10 (dez) objetivos estratégicos, num 

total de 41(quarenta e um) resultados esperados.  
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Quadro 1 – Alinhamento Estratégico da SGA 

Fonte: DIPRE/SGA. Abril,2017 
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9 Comparativo da gestão para resultados: 2012 e 2017 

Avaliando a governança para resultados da SGA, em setembro de 2012, com base em 

metodologia apresentada pelo Instituto Publix, realizou-se a Primeira Oficina de 

Autoavaliação, com a participação de 36 gestores de todos os níveis hierárquicos (secretários, 

diretores executivos, chefes de departamentos e de divisões e assessores). Em maio de 2017, 

34 participantes, responderam o instrumento durante a Segunda Oficina de Autoavaliação. 

Na Primeira Oficina, o Instrumento contou com a autoavaliação de cada participante, 

num primeiro momento e, posteriormente, com a análise qualitativa dos elementos de gestão 

para resultados, feita em quatro grupos: um para agenda estratégica, dois para alinhamento da 

estrutura implementadora e outro para monitoramento e avaliação; na Segunda, fez-se a parte 

objetiva, ficando a parte qualitativa para um outro momento. 

No método de autoavaliação, quanto à qualificação dos Modelos de Gestão para 

Resultados, há três níveis: avançado (nota >2), intermediário (nota >1<2) e inicial (nota <1). 

No nível avançado, os quesitos avaliados estão quase consolidados e foram concebidos e 

implantados numa perspectiva integradora; no nível intermediário, foram implementados, mas 

ainda de forma desconexa, incompleta e ou com baixa qualidade; e, no nível inicial, os 

quesitos foram apenas iniciados (primário iniciante) ou não tem nada sobre o quesito avaliado 

(primário estacionário). Desta forma, pode-se avaliar o nível de maturidade organizacional 

nas seções e blocos apresentados nos Quadros 03 e 04 a seguir, comparando os dois períodos 

(2012 e 2017). 
 

INSTRUMENTO DE AUTOAVALIAÇÃO – SETEMBRO/2012 

Seção Blocos 
Nota 

Final 

Desvio 

Padrão 

Agenda 

Estratégica 

2.1.1. Compreensão do Ambiente Institucional 0,910 0,379 

2.1.2. Estabelecimento do Propósito 0,906 0,417 

2.1.3. Definição de Resultados 0,889 0,449 

2.1.4. Definição de Esforços de Implementação 0,965 0,551 

Nota média da Agenda Estratégica (∑ das notas médias dos blocos/4) 0,998 0,334 

Alinhamento da 

Estrutura 

implementadora 

2.2.1. Desdobramento da Estratégia 0,686 0,525 

2.2.2. Pactuação Interna 0,848 0,504 

2.2.3. Pactuação Externa 0,844 1,238 

2.2.4 Alinhamento de Processos 0,801 0,531 

2.2.5. Alinhamento de Estrutura 0,708 0,480 

2.2.6. Alinhamento de Pessoas 1,086 0,529 

2.2.7. Alinhamento de TI 0,978 0,557 

2.2.8. Alinhamento de Orçamento 1,167 0,777 

Nota média do Alinhamento da Estrutura Implementadora  

(∑ das notas médias dos blocos/8) 
0,911 0,401 

Monitoramento e 

Avaliação 

2.3.1. Sistemática de M&A 0,734 0,569 

2.3.2. Prestação de Contas 1,167 1,082 

2.3.3. Correção de Rumo 0,743 0,701 

Nota média do Monitoramento e Avaliação 1,058 0,679 

Nota final do Instrumento de autoavaliação (∑ das notas médias das seções/3) 0,989 0,519 

Quadro 3 – Auto avaliação da Gestão para Resultados - 2012 

Fonte: Diretoria de Gestão Administrativa da SGA. Setembro/2012 
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No geral, em 2012, a SGA alcançou nota inferior a 1 (0,989), com desvio padrão de 

certa forma expressivo (0,519), mostrando que encontra-se em nível inicial do Modelo de 

Gestão para Resultados – GRM. Nas três seções consideradas pelo Modelo, a Instituição 

qualifica-se como iniciante; em 2017, alcançou nota superior a 1 (1,769), com desvio padrão 

bem mais expressivo (0,742), mostrando o nível intermediário (nota >1<2) no GRM. 

Na seção da agenda estratégica, em 2012, com nota 0,998 e desvio-padrão de 0,334, os 

quatro quesitos avaliados sinalizaram o nível inicial, onde a maior nota ficou para o quesito 

definição de esforços de implementação, o que retrata o momento atual vivenciado na 

Secretaria: discussão do plano estratégico de governo e do início do processo de planejamento 

estratégico setorial. Os demais quesitos da Agenda foram a compreensão do ambiente 

institucional, o estabelecimento do propósito e a definição de resultados; em 2017 atingiu a 

nota 1,997 e desvio-padrão 0,509, alcançando o nível intermediário. Entretando, ao 

considerar-se os quesitos Estabelecimento do Propósito, Definição de Resultados e Definição 

de Esforços de Implementação, a SGA encontra-se em nível avançado. O quesito 

Compreensão do Ambiente Institucional puxou a seção para baixo (nota inferior a 2). 

Em 2012, na seção alinhamento da estrutura implementadora, com nota 0,911 e 

desvio-padrão de 0,401, a instituição encontra-se como iniciante. Entretanto, para os quesitos 

alinhamento de pessoas e alinhamento de orçamento, qualifica-se como uma instituição 

intermediária. Há expressivos desvios nestes quesitos, mostrando a necessidade de uma 

reavaliação. Outros blocos dizem respeito ao (à) desdobramento da estratégia, pactuação 

interna e externa, e ao alinhamento de processos, estrutura e TI; em 2017, a Instituição chega 

ao nível intermediário com desvio-padrão expressivo na maioria dos blocos. 

Na seção monitoramento e avaliação, a Secretaria qualificou-se como intermediária 

em 2012, com nota 1,058. Mas, há que se considerar o desvio-padrão do bloco (0,679) e deve-

se prestar muita atenção ao quesito prestação de contas (1,082 de desvio-padrão). Quesitos 

como a sistemática utilizada e a correção de rumos fizeram parte desta seção; em 2017, 

mantém o nível intermediário (1,672) e apresenta desvios bem expressivos em todos os 

blocos. 

 

INSTRUMENTO DE AUTOAVALIAÇÃO – MAIO/2017 

Seção Blocos 
Nota 

Final 

Desvio 

Padrão 

Agenda Estratégica 

2.1.1. Compreensão do Ambiente Institucional 1,897 0,713 

2.1.2. Estabelecimento do Propósito 2,103 0,502 

2.1.3. Definição de Resultados 2,174 0,475 

2.1.4. Definição de Esforços de Implementação 2,000 0,654 

Nota média da Agenda Estratégica (∑ das notas médias dos blocos/4) 1,997 0,509 

Alinhamento da 

Estrutura 

implementadora 

2.2.1. Desdobramento da Estratégia 1,692 0,659 

2.2.2. Pactuação Interna 1,420 0,679 

2.2.3. Pactuação Externa 1,436 0,749 

2.2.4 Alinhamento de Processos 1,456 0,626 

2.2.5. Alinhamento de Estrutura 1,359 0,683 

2.2.6. Alinhamento de Pessoas 1,547 0,612 

2.2.7. Alinhamento de TI 1,436 0,746 

2.2.8. Alinhamento de Orçamento 1,762 0,789 

Nota média do Alinhamento da Estrutura Implementadora (∑ das notas 

médias dos blocos/8) 
1,637 0,457 
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Monitoramento e 

Avaliação 

2.3.1. Sistemática de M&A 1,475 0,832 

2.3.2. Prestação de Contas 1,509 0,943 

2.3.3. Correção de Rumo 1,503 0,983 

Nota média do Monitoramento e Avaliação 1,672 0,612 

Nota final do Instrumento de auto avaliação (∑ das notas médias das seções/3) 1,769 0,742 

Quadro 4 – Auto avaliação da Gestão para Resultados - 2017 

Fonte: Diretoria de Gestão Administrativa da SGA. Maio/2017 

10 Conclusões 

A SGA vem avançando na melhoria do seu processo de planejamento, especialmente 

no nível estratégico e tático (média gerência).  Há um esforço enorme da equipe de 

planejamento, da média gerência em termos gerais e da Alta Administração. Busca-se a 

melhoria contínua, a produtividade, a efetividade na prestação dos serviços ao cidadão e aos 

órgãos e entidades do executivo estadual. 

Mas, ainda há muito o que se fazer para dar conta da agenda estratégica, do 

alinhamento da estrutura de implementação e do processo de monitoramento e avaliação. O 

desdobramento do Mapa Estratégico em indicadores e metas, a interconexão entre Plano 

Plurianual, Plano Estratégico (Mapa Estratégico – BSC), Orçamento e a Carteira de 

Projetos/Iniciativas Estratégicas foi feita; o realinhamento estratégico também foi realizado.  

Avanços precisam acontecer no que concerne às seções de monitoramento e avaliação, 

e, à estrutura implementadora, especialmente quanto ao alinhamento de tecnologias da 

informação, processos, estrutura e pessoas, além do desdobramento da estratégia e da 

pactuação dos resultados.  

Há que se reforçar o desenvolvimento de competências nas equipes, em seus vários 

níveis hierárquico-funcionais. Precisa-se de esforço redobrado em competências de gestão e 

atitudinais (humanas). Tudo isso para melhorar o desempenho institucional, gerando 

resultados esperados. É assim que se faz e se fortalece um governo parceiro e um povo (e 

servidor) empreendedor. 
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