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1 - Equipe de Execução do Plano de metas bienal 

1.1 Grupo de Trabalho  

 

a. Gerente do Plano 

 

 Orienta a linha estratégica do planejamento e facilita o planejamento em nível 

institucional; 

 Responsável: Luis Cezar Ribeiro 

 

b. Grupo Executivo: 

 

 Componentes: 

o Luis Cezar Ribeiro 

o Arizete Talgati Terra 

o Clarindo Cleber Gimenes 

o Cristiane Chagas Fernandes 

o Flávio Márcio Gonçalves 

o Jorge Henrique Lapa dos Santos 

o Taís Cristine das Neves Farinelli 

c. Equipe de Planejamento: 

 

 Participam ativamente da confecção do Plano de Metas; 

 Componentes: Gerente do Plano, Grupo Executivo;  

 Oferece os métodos e técnicas para facilitar a realização dos trabalhos do plano.  
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2 - Introdução 

2.1 Apresentação  

 

Este documento apresenta o Plano de Metas de curto prazo da Diretoria de Projetos em 

Tecnologia da Informação (DPROJ), elaborado por necessidade de revisão estratégica e em 

consonância com as políticas de gestão da Agência de Tecnologia da Informação e Inovação, Autarquia 

do poder Executivo Municipal.   

Com o advindo da gestão 2017-2020, o Executivo Municipal realizou profunda Reforma 

Administrativa, recomendando que todas as pastas da Administração Direta, Autarquias e Empresas 

voltassem seus esforços ao alinhamento estratégico, aumentando a eficiência e eficácia da 

administração pública.  

Este documento traz a versão para os próximos dois anos, ciclos curtos, da estratégia da 

DPROJ/AGETEC, onde as principais diretrizes estão estabelecidas, bem como seus desdobramentos 

iniciativas, conforme preconiza este recorte metodológico. 

2.2 Justificativa 

 

Nos dois primeiro anos desta gestão ficou evidenciada a grande carência de modelo 

metodológico para a gestão de projetos de tecnologia da informação. É indispensável dizer que a 

própria diretoria de projetos foi criada e estruturada a partir de janeiro de 2017. 

A percepção de valor agregado nas soluções de tecnologia da informação, deve estar 

perfeitamente clara e alinhada com as diretrizes desta Agência, e principalmente do Poder executivo. 

Diversas ações vêm sendo tomadas neste sentido, destacando-se a edição, aprovação e 

publicação do regimento interno e das competências da AGETEC, ocorridas em 2017. 

Após a implantação desta Diretoria, e início da operacionalização da primeira versão da 

metodologia de gerenciamentos de projetos, diversas oportunidades de melhoria têm sido detectadas 

e consideradas, no modelo de evolução e melhoria contínua. Utilizando o conceito de 1Deming, iniciou-se o 

primeiro ciclo P.D.C.A.2, que culminou na realização deste trabalho, que propõe agora para aprovação da Alta gestão desta Agência as 

metas para o próximo biênio. 

                                                           
1 Willian Eduard Deming , Engenheiro Elétrico, Mestre em Matemática e física. Reconhecido pelas grandes contribuições 
nas áreas de melhoria de processos. 
2 Ciclo P.D.C.A.  - Plan (Planejar), Do (Executar), Check (Verificar ou checar), Act (Agir). 
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3 – Conceituação Metodológica 

 

3.1 Visão Geral  

 

O Planejamento, como apresentado aqui, deve ser entendido como sendo o conjunto de 

técnicas e métodos que são empregados nas áreas ou organizações de Sistemas ou de Tecnologia da 

Informação.  

A escolha do ferramental decorre, naturalmente, do recorte metodológico que se adota para 

o trabalho de planejamento estratégico. Por isso, diferentes opções de ferramentas podem ser 

escolhidas, conforme o caso, a organização ou a tônica de planejamento que se pretende.  

Para o caso da DPROJ/AGETEC, considerando o momento e as circunstâncias em que tal 

diretoria se encontra, foram escolhidas pelo grupo de facilitadores as seguintes ferramentas, que são 

a seguir detalhadas: 

a) Análise SWOT; 

b) Objetivos, Indicadores e Metas; 

c) Iniciativas e Planos de Ação; 

d) Ciclo PDCA; 

e) Gestão de Projetos. 

3.2 Plano  

 

As organizações devem possuir instrumentos de planejamento setorial, para cada função da 

organização. Ou seja, é importante que o órgão possua planos nos níveis estratégico, tático e/ou 

operacional, para as funções financeira, logística e outras que compõem a organização. Entre essas 

funções destaca-se a Tecnologia da Informação. O que torna extremamente importante a elaboração 

de um plano que seja capaz de apresentar metas de curto e médio prazo, viáveis e alinhadas com a 

estratégia organizacional. 

O plano de metas demonstra de forma tática como a organização pode realizar a transição 

de uma situação atual para uma situação futura, a partir desta definição utlizá-la como “instrumento 

de diagnóstico, planejamento e gestão dos recursos e processos que visa atender às necessidades 

gestão e de informação de um órgão ou entidade para um determinado período”. 



 

 

 

 
5 

O plano deve definir indicadores, em conformidade com os objetivos estratégicos da 

organização, e conter os planejamento necessários, propostas, quantitativos e capacitações de 

pessoas e identificação e tratamento de riscos relacionados a gestão. 

É fundamental que o Plano proporcione o alinhamento das ações de gestão com as metas e 

necessidades da organização. Dessa maneira, o planejamento complementa as diretrizes estratégicas 

da organização. 

Por fim, os planos de ação, no nível operacional, auxiliam a execução das ações e o alcance 

das metas. 

 

Figura – O planejamento, nos diversos níveis de abstração da organização 

 

Figura – Fluxo mais geral do Planejamento em uma organização do setor público. 
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3.3 SWOT 

 

A Análise SWOT ou Análise FOFA ou FFOA (Forças, Fraquezas, Oportunidades e Ameaças - em 

português) é uma ferramenta utilizada para fazer análise de cenário (ou análise de ambiente), sendo 

usada como base para gestão e planejamento de uma corporação ou empresa, mas podendo, devido 

a sua simplicidade, ser utilizada para qualquer tipo de análise de cenário, desde a criação de um blog 

à gestão de uma multinacional. 

A Análise SWOT é um sistema simples para posicionar ou verificar a posição estratégica da 

empresa no ambiente analisado. A técnica é creditada a Albert Humphrey, que liderou um projeto de 

pesquisa na Universidade de Stanford nas décadas de 1960 e 1970, usando dados da revista Fortune 

das 500 maiores corporações. 

O termo SWOT é uma sigla oriunda do idioma inglês, e é um acrónimo de Forças (Strengths), 

Fraquezas (Weaknesses), Oportunidades (Opportunities) e Ameaças (Threats). 

Os objetivos de se utilizar a técnica de Análise SWOT são: 

 Efetuar uma síntese das análises internas e externas; 

 Identificar elementos chave para a gestão da empresa, o que implica estabelecer 

prioridades de atuação; 

 Preparar opções estratégicas: Riscos/Problemas a resolver. 

 É por meio dela que se faz o diagnóstico da empresa, para fortalecer os pontos positivos; 

indicar quais os pontos devem melhorar; mostrar as chances de crescimento, aumentando 

as oportunidades e deixar em alerta diante de riscos. 

As análises de cenário ou de ambiente se dividem em: 

 Ambiente interno (Forças e Fraquezas) - Integração dos Processos Padronização dos 

Processos Eliminação de redundância Foco na atividade principal 

 Ambiente externo (Oportunidades e Ameaças) - Fiabilidade e Confiança nos dados 

Informação imediata de apoio à Gestão e Decisão estratégica Redução de erros 

 As forças e fraquezas são determinadas pela posição atual da organização e relacionam-

se, quase sempre, a fatores internos. Estas são particularmente importantes para que a 

organização rentabilize o que tem de positivo e reduza, através da aplicação de um plano 

de melhoria, os seus pontos fracos. Já as oportunidades e ameaças são antecipações do 

futuro e estão relacionadas a fatores externos, que permitem a identificação de aspectos 

que podem constituir constrangimentos (ameaças) à implementação de determinadas 

estratégias, e de outros que podem constituir-se como apoios (oportunidades) para 

alcançar os objetivos delineados para a organização. 
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O ambiente interno pode ser controlado pelos dirigentes da organização, uma vez que ele é 

resultado das estratégias de atuação definidas pelos próprios membros da organização. Desta forma, 

durante a análise, quando for percebido um ponto forte, ele deve ser ressaltado ao máximo; e quando 

for percebido um ponto fraco, a organização deve agir para controlá-lo ou, pelo menos, minimizar seu 

efeito. 

Já o ambiente externo está totalmente fora do controle da organização. Mas, apesar de não 

poder controlá-lo, ela deve conhecê-lo e monitorá-lo com frequência de forma a aproveitar as 

oportunidades e evitar as ameaças. Evitar ameaças nem sempre é possível, no entanto pode-se fazer 

um planejamento para enfrentá-las, minimizando seus efeitos. 

A combinação destes dois ambientes, interno e externo, e das suas variáveis, Forças e 

Fraquezas; Oportunidades e Ameaças facilitará a análise e a procura de opções para a tomada de 

decisões na definição das estratégias de negócios organização. 

Como podemos verificar a matriz SWOT ajuda a organização na tomada de decisão ao nível 

de poder maximizar as oportunidades do ambiente em torno dos pontos fortes da empresa e minimizar 

os pontos fracos e redução dos efeitos dos pontos fracos das ameaças. 

Devendo esta análise ser complementada com um quadro que ajude a identificar qual 

o impacto (elevado, médio e fraco) que os fatores podem ter no negócio e qual a tendência (melhorar, 

manter e piorar) futura que estes fatores têm no negócio. 

 

Figura – Exemplo de matriz de análise SWOT. 

 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Organiza%C3%A7%C3%A3o
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3.4 Declarações Estratégicas  

 

As declarações estratégicas correspondem a um conjunto de definições quanto às 

características, ao futuro desejado e aos valores que as organizações devem gerar à sociedade e aos 

consumidores (THOMPSON; STRICKLAND, 2000). Embora para muitos gestores essas definições pareçam 

claras, nem sempre são compartilhadas por todos os servidores. São as seguintes as declarações 

estratégicas das organizações:  

- Missão; 

- Visão; 

- Princípios / Valores; 

- Objetivos Estratégicos. 

A missão, a visão de futuro, princípios e os objetivos estratégicos correspondem a um 

conjunto de definições quanto às características, ao futuro desejado e aos valores que as organizações 

devem gerar para a sociedade e parceiros. 

MISSÃO 

É a expressão da razão da existência da empresa. Denota sua singularidade em relação às 

outras e explicita o que faz, para quem e para que o faz, considerando demanda, clientes, tecnologia 

e valor agregado. 

VISÃO 

A visão de futuro das organizações indica o rumo, sinaliza o que a organização deseja ser e 

projeta expectativas para determinado horizonte de tempo, apontando a distância entre a situação 

atual e a desejada (HITT; IRELAND; HOSKISSON, 2007). 

A palavra “visão” tornou-se, infelizmente, desgastada no ambiente empresarial, sendo 

necessário dar maior precisão aos conceitos vagos que a circundam, na maioria associados à predição. 

A clareza sobre o conceito de visão permite que os gestores reflitam e analisem quem são e 

qual é seu papel. Uma visão pode fornecer um mapa da direção futura, pela compreensão do que 

nunca deve ser mudado e o que deve ser aberto a mudanças. Em outras palavras, é a visão que indica 

que princípios básicos devem ser preservados e para qual futuro se deve progredir. 
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A visualização do futuro no planejamento estratégico está relacionada à capacidade dos 

executivos analisarem o ambiente, definindo as metas de dez anos (ou mais) e descrever qual será a 

realidade se a meta for atingida. 

Portanto, é um retrato do que a empresa pretende ser e, em termos mais amplos, do que 

pretende realizar. A articulação entre o futuro pretendido e as emoções das pessoas envolvidas dá 

ânimo para desafiá-las a concretizar sonhos como parte da empresa, pois, como propagou o CEO da 

LG Eletronics: “Nós temos de ser uma grande empresa com grandes pessoas” 

PRINCÍPIOS ou VALORES 

Os princípios ou valores básicos são os preceitos essenciais e permanentes de uma organização 

e formam um pequeno conjunto de orientações perenes que têm valor e importância intrínsecos e 

relevância para aqueles que fazem parte da organização como na imagem que busca desenvolver no 

mercado. 

Para identificar os valores básicos de uma organização, estes não devem chegar a mais de 

cinco ou seis. Se houver mais do que isso, há uma grande possibilidade de que valores básicos 

(imutáveis) estejam sendo confundidos com práticas operacionais, estratégias comerciais ou normas 

culturais (que devem estar abertas a mudanças). 

Não existem, todavia, valores básicos universalmente corretos. Eles não precisam agradar ou 

ser humanitários, embora muitos sejam. Outro elemento importante é que devem resistir ao teste do 

tempo. 

Para que os gestores avaliem os valores básicos da organização em que atuam, devem fazer 

a seguinte pergunta: “Se as circunstâncias mudassem e passássemos a ter uma desvantagem pelo fato 

de abraçar este valor, continuaríamos, assim mesmo, a defendê-lo?” 

3.5 Objetivos, Indicadores e Metas 

 

Objetivos estratégicos expressam as prioridades da organização, tendo em vista as declaradas 

missão e visão de futuro. Englobam os objetivos finalísticos da instituição como um todo ou de suas 

unidades organizacionais, sejam nos seus níveis: 

 Organizacional: voltado à organização como um todo; 

 Finalístico: relacionado com cada processo que agrega valor ao negócio, envolvendo 

definição do escopo, parceiros e clientes; 
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 Administrativo: relaciona-se com o objetivo e forma de atuação das áreas 

administrativas, seus inter-relacionamentos (finanças, operações, materiais, sistemas 

de informação, comunicação e recursos humanos) e suas conexões com os processos 

finalísticos. 

Definidos os objetivos estratégicos da organização, são especificados os resultados que ela 

deverá alcançar e elaboradas as metas. 

A relação de interdependência entre os setores associa-se às competências das organizações, 

ou seja, o conjunto de conhecimentos, tecnologias ou habilidades desenvolvidas historicamente, que 

lhes possibilitam atingir suas missões com alto padrão de desempenho. Ao refletir sobre os possíveis 

futuros, os objetivos estratégicos e os meios para alcançá-los, uma definição essencial para as 

organizações é estabelecer o conjunto de conhecimentos, habilidades e tecnologias que: 

 Possui e necessita preservar; 

 Possui e deve reforçar; 

 Possui e deve descartar, pois não mais se adaptam à missão, à visão de futuro e aos 

objetivos organizacionais; e 

 Não possui, mas deve desenvolver ou adquirir. 

        Os indicadores são instrumentos de gestão essenciais nas atividades de monitoramento 

e avaliação das organizações, assim como seus projetos, programas e políticas, pois permitem 

acompanhar o alcance das metas, identificar avanços, melhorias de qualidade, correção de 

problemas, necessidades de mudança etc. 

Assim sendo, pode‐se dizer que os indicadores possuem, minimamente, duas funções básicas: 

a primeira é descrever por meio da geração de informações o estado real dos acontecimentos e o seu 

comportamento; a segunda é de caráter valorativo que consiste em analisar as informações presentes 

com base nas anteriores de forma a realizar proposições valorativas. 

De forma geral, os indicadores não são simplesmente números, ou seja, são atribuições de 

valor a objetivos, acontecimentos ou situações, de acordo com regras, que possam ser aplicados 

critérios de avaliação, como, por exemplo, eficácia, efetividade e eficiência. Dessa forma os 

indicadores servem para: 

 Mensurar os resultados e gerir o desempenho; 

 Embasar a análise crítica dos resultados obtidos e do processo de tomada decisão; 

 Contribuir para a melhoria contínua dos processos organizacionais; 

 Facilitar o planejamento e o controle do desempenho; e 
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 Viabilizar a análise comparativa do desempenho da organização e do desempenho de 

diversas organizações atuantes em áreas ou ambientes semelhantes.  

As metas são as declarações em alto nível que proporcionam o contexto geral para o que está 

se tentando obter com o projeto.  

Como a meta é de alto nível, poderá ser necessário mais de que um projeto/iniciativa para 

realizá-la. Por exemplo, poderá haver um componente tecnológico para incrementar a satisfação do 

cliente. Poderá haver também novos procedimentos, novos tipos de treinamento, uma reorganização 

do departamento, ou ser necessário muitos projetos por um longo período para a realização da meta 

proposta. 

A meta deve referir-se aos benefícios ou as vantagens para a organização em termos de custo, 

velocidade e/ou qualidade. No exemplo acima, o foco é na qualidade do serviço. Mesmo se o 

projeto/iniciativa está ou não diretamente focado para suportar o negócio, sempre deverá existir uma 

relação ou um laço indireto. Se o projeto/iniciativa não agregar valor ao negócio, este projeto não 

deverá ser considerado, tampouco iniciado. 

Se a meta não for realizada mediante a uma combinação de projetos, provavelmente ela foi 

descrita em um nível muito alto. No exemplo anterior, você poderá visualizar alguns projetos para 

incrementar o nível de satisfação do cliente. Uma meta que expressa a tentativa de alcançar uma 

satisfação perfeita do cliente, não é possível em nenhuma combinação de projetos. Isso poderá não 

ser uma meta e sim uma visão, a qual é uma declaração mais alta que mostra a direção e a aspiração 

da organização, que porém nunca poderá ser alcançada 100% na realidade. 

É importante entender as declarações de metas do negócio, ainda que as metas não sejam 

uma parte da definição do projeto/iniciativa. As metas são muito importantes na perspectiva do 

negócio. A finalidade de um projeto deve ser para contribuir com a realização de uma meta ou de 

uma estratégia do negócio. Isto é chamado de “alinhamento”. Se o seu projeto não se alinhar com as 

metas e às estratégias da organização, então o projeto não deverá ser executado. 

O Plano de Ação é o desdobramento da estratégia através de iniciativas que visam o alcance 

dos objetivos definidos na estratégia organizacional. Será através da realização dos planos de ação 

que a empresa alcançará os objetivos propostos. 

Os Planos de Ação devem estar vinculados aos objetivos estratégicos da empresa e seu sucesso 

será refletido nos indicadores de ocorrência, que indicam se os objetivos estratégicos estão ou não 

sendo atingidos. “Os Indicadores de ocorrência são mecanismos que mensuraram se determinado 

objetivo está sendo alcançado, o que comprovaria a efetividade da estratégia e da sua 

implementação.” 
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Os Planos de ação são compostos por uma ou mais atividades, que por sua vez, possuem, cada 

uma, alguns atributos obrigatórios:  

 Responsável: é aquela pessoa que é responsável por determinada atividade do plano 
de ação; 

 Entrada da atividade: quais entradas são requeridas para a realização daquela 
atividade;  

 Saída da atividade: quais são os produtos resultantes da atividade;  

 Data de início;  

 Data de término. 

4 - Base para a Elaboração do Plano 

 

4.1 Reunião I – Preparatória 

 

1. Apresentação do recorte da metodologia: 

a. Alinhamento Estratégico (abreviado) 

 Ambiente Externo: Planejamento Programa de Governo. Políticas de Governo; 

 Ambiente Interno: Competências. Organograma. Revisão das Competências.  

 

b. Análise de Ambiente 

 Análise SWOT & Análise de Situação Estratégica. 

 

c. Pensamento Estratégico  

 Revisão e Elaboração de Missão. Visão. Princípios & Valores. 

 

d. Objetivos, Indicadores e Metas 

o Indicadores e Metas alinhados aos objetivos. 

 

e. Iniciativas & Plano de Ação 

 

2. Apresentação da Agenda de trabalho 

 Reuniões de planejamento dias 29 e 30 de novembro; 

 Reuniões de desdobramento das metas entre 05 a 20 de dezembro. 

 

3. Apresentação do plano de trabalho; 
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4.2 Reuniões de planejamento 

 

1. Apresentação do Programa de Governo, leitura do regimento interno da AGETEC, 

Revisão da MGP-DPROJ/AGETEC (Metodologia de Gerenciamento de Projetos); 

2. Diagnóstico Situacional da DPROJ: 

a. Uma análise colaborativa crítica sobre a DPROJ em geral: Posicionamento 

Estratégico, Paradigma Tecnológico, Processos de Gestão, Relacionamento 

com os clientes, etc. 

b. Análise do Contexto da DPROJ. 

3. Análise de ambiente da AGETEC: 

 Análise do Ambiente é o processo de identificação de Oportunidades, Ameaças, 

Forças e Fraquezas que afetam a empresa no cumprimento da sua Missão. Este 

conceito pode ser sintetizado no pensamento de Zun Tsu, em seu livro "A Arte 

da Guerra": 

o “Se conhecemos o inimigo (ambiente externo) e a nós mesmos 

(ambiente interno), não precisamos temer o resultado de uma centena 

de combates. Se nos conhecemos, mas não ao inimigo, para cada vitória 

sofreremos uma derrota. Se não nos conhecemos nem ao inimigo, 

sucumbiremos em todas as batalhas.” 

 De acordo com o conceito atual de Planejamento Estratégico, a sobrevivência 

e o sucesso da organização dependem da sua sintonia com o ambiente. Como 

a complexidade é gerada pela dinâmica do ambiente, fica evidente a 

necessidade de analisá-lo e monitorá-lo sistematicamente.  

 Para efetuar a análise do ambiente da DPROJ e estabelecer a consciência plena 

da Instituição em relação ao seu posicionamento estratégico, considerando 

todos os fatores internos e externos, foram utilizadas técnicas e ferramentas, 

conforme citadas abaixo: 

o Revisão dos marcos institucionais e legais; 

o Revisão da metodologia implantada; 

o Revisão do relacionamento Inter diretorias; 

o Revisão do relacionamento DPROJ e Clientes da AGETEC; 

o BRAINSTORMING; 

o Definição das declarações estratégicas da DPROJ; 

o Rascunho das propostas de metas para curto e médio prazo. 
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 Aplicação de exercício em grupo levantando Pontos Positivos e como 

potencializá-los, pontos negativos e sugestão de correção/mitigação, tendo 

em foco os itens: metodologias, pessoas e processos. 

 Levantamento das propostas dos Processos ideais internos e externos 

necessários frente a reflexão estabelecida. 

4.3 Reuniões de desdobramento das metas: 

 

1. Compilação e análise desenvolvida nas reuniões de planejamento; 

2. Alinhamento Estratégico:  

O alinhamento estratégico é a vinculação das diversas unidades e departamentos à estratégia 

da organização, assegurando que o trabalho, ações, decisões e o comportamento de todos os 

indivíduos, de todos os níveis, estejam diretamente ligados para apoiar a estratégia.  

Permite ainda a sincronização dos esforços das diferentes unidades de negócio, processos e 

departamentos funcionais, à visão e estratégia da organização; o acompanhamento dos resultados; a 

orientação para os clientes, fornecedores e comunidade; a integração e o desenvolvimento de pessoas 

de alto desempenho; e melhoria contínua do desempenho. 

 

 Programa de Governo: 

1. Dignidade Humana; 

2. Participação da comunidade e transparência; 

3. Gestão moderna e eficiente; 

4. Desenvolvimento com inclusão e sustentabilidade; 

5. Moralidade e aplicação correta dos recursos públicos. 

 Recorte das propostas para os segmentos: 

o Gestão: 
 Valorizar o servidor público; 
 Revisar o organograma municipal para torná-lo mais eficiente; 
 Realizar mapeamento de fluxos de processo para dar maior 

agilidade e desburocratização nas atividades operacionais da 
Prefeitura; 

 Implantar o modelo Cidade Inteligente; 
 Implementar plano de equalização do déficit do Instituto de 

Previdência de Campo Grande. 
o Saúde 

 Informatizar e integrar todos os processos relacionados ao 
atendimento de pacientes, em diversas unidades de saúde, 
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desde a entrada na unidade, classificação de risco, atendimento 
médico, odontológico, enfermagem, assistência social, outros 
profissionais, prescrições de medicamentos, intervenções, 
relatórios, etc; 

 - Criar um canal de comunicação entre a PMCG e os usuários do 
SUS, por meio de aplicativos em redes sociais; 

 Controlar rigorosamente as vacinas e medicamentos para que os 
mesmos sejam distribuídos e aplicados, conforme necessidade e 
de acordo com o protocolo do Ministério da Saúde; 

 - Reestruturar e ampliar os serviços do Centro de Controle de 
Zoonose. 

o Educação 
 Atualizar e expandir a rede digital e a capacidade de 

transferência de dados; 
 Ampliar e interligar as bibliotecas online para disponibilização 

da lista dos livros; 
o Habitação 

 Moralizar promovendo a transparência do sistema de sorteio das 
habitações de interesse social; 

 Atualizar o sistema de informações da EHMA. 
o Segurança 

 Implantar tecnologia da informação para mapeamento e 
controle da violência; 

 Ampliar o sistema de vídeo monitoramento; 
o Transparência 

 Melhorar a posição de Campo Grande no ranking da 
transparência do MPF, para figurar entre os primeiros colocados 
de MS; 

 Promover a transparência nas licitações; 
 Desenvolver aplicativo móvel para o cidadão ter acesso aos 

dados de transparência da gestão; 
 Realizar prestação de contas físico-financeiro quadrimestral; 
 Criar o canal Fala Prefeito. 

o Mobilidade Urbana e Meio Ambiente 
 Resgatar recursos destinados à construção da Central de 

Controle de Operações (CCO), de modo a agilizar o 
monitoramento e a supervisão do trânsito em Campo Grande; 

 Reestruturar a Agetran e seus serviços, tornando o acesso ao 
cidadão mais ágil e menos burocrático; 

 Gerenciar e ampliar a coleta seletiva de resíduos sólidos, bem 
como implementar os Ecopontos; 

o Cultura 
 Incentivar os projetos culturais independentes (Associações de 

Moradores e ONGs); 
 Revisar o Calendário Anual de Eventos Municipais; 
 Valorizar os novos talentos dos bairros, por meio de eventos 

promovidos pela prefeitura em sua região. 
o Produção, Emprego e geração de renda 

 Fortalecer as Incubadoras de BaseTradicional (Couro, 
Artesanato, Alimentos e Confecção) e Tecnológica de Campo 
Grande; 

 Desburocratizar os processos de abertura e fechamento de 
micro e pequenas empresas, ONGs e cooperativas com apoio de 
serviço de ouvidoria; 
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 Organizar o sistema público de informação e acompanhamento 
online de oferta e procura de emprego; 

 Implantar a nota fiscal morena; 
 

 Organograma e competências da AGETEC; 

o O organograma e as competências da AGETEC foram estudados de 

maneira breve e, como resultado disso, foi consenso geral que o assunto 

deverá ser retomado em um próximo ciclo de revisão do Plano, onde a 

visão será mais madura e assertiva. 

 

3. Conceituação sobre os temas: Gestão, Governança e “Diretrizes Estratégicas” (Missão, 

Visão e Valores); 

 Missão: A missão representa a razão da existência de uma organização, o que 

ela faz, por que faz, para quem atua e visando a produzir qual impacto na sua 

clientela.  

o A declaração de missão deve responder à seguinte questão: “por quê 

ou para quê existimos?”. No caso das instituições públicas deve ser 

entendido como sua área de competência. A missão envolve os 

objetivos essenciais do negócio e está voltada para fora da instituição. 

Não deve ser confundida com os produtos ou serviços ofertados pela 

organização. 

o Ao se escrever a declaração de missão de uma organização pública 

deve-se atentar para que na definição constem os seguintes itens: a) 
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Âmbito de atuação da organização (área de competência); b) O que ela 

faz para atender às necessidades de sua clientela; c) Responder à 

seguinte questão: o que fazemos e para que fazemos? 

 

 Visão  

o A visão de futuro é a expressão que traduz a situação futura desejada 

para a instituição. Define-se visão como a imagem que a organização 

tem a respeito de si e do seu futuro. Representa o sonho de realidade 

futura de uma organização, o qual lhe serve de guia. 

o É um plano, uma ideia que descreve o que a organização quer realizar 

objetivamente num prazo determinado. É mutável por natureza e 

representa algo concreto a ser alcançado.  

o A visão de futuro é aquela que detecta os sinais de mudança, 

identificando oportunidades e ameaças, e direciona os esforços, 

inspirando e transformando produtivamente um propósito em ação, 

em fato concreto. 

 

 Valores 

o Uma boa declaração de missão e um bom conjunto de valores devem se 

reforçar mutuamente.  

o Os valores organizacionais, representam os princípios éticos que devem 

nortear as ações e a conduta da organização. 

o Assim, se consubstanciam em um conjunto de crenças e princípios que 

orientam as atividades da instituição.  

o Quando claramente estabelecidos, ajudam-na a reagir rápida e 

decisivamente nas situações inesperadas que se apresentam. 

o A declaração de valores dever refletir tanto os princípios da 

organização quanto a personalidade de seus colaboradores que devem 

identificarem-se com eles. 

 

4. Aplicação de dinâmica para estabelecimento das Diretrizes Estratégicas da DPROJ; 

5. Breve preleção sobre o Planejamento Estratégico, como forma de ambientar e motivar 

a Equipe de Planejamento para os trabalhos do dia. 

6. Resultados obtidos com a análise SWOT; 

7. Aplicação de exercício em grupo elencando principais iniciativas, dentro dos objetivos 

estratégicos, sugerindo ações para a sua execução; 
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5 – Produtos Gerados  

5.1 Matriz SWOT 

 AJUDA  ATRAPALHA 

 FORÇAS    FRAQUEZAS 

In
te

rn
o

  
(o

rg
an

iz
aç

ão
) 

 Metodologia   Publicidade / propaganda  

 Registro e formalização   Tamanho da equipe 

 Dedicação/atenção   Capacitação 

 Modelo de comunicação   Infraestrutura 

 Coesão do grupo   Lentidão nas iniciativas 

 Apoio institucional   Modelo de comunicação 

 Criatividade   Aplicação da metodologia falha 

 Relevância do produto   Falta de definição das 3 gerências 

 Proatividade   Indefinição do cliente na AGETEC 

 Profissionalismo   Definição do papel da DPROJ na AGETEC 

 Transparência / sinceridade   Falta de clareza no conceito de projetos na AGETEC 

 Ambiente harmônico     

 Uso de Ferramentas e métodos     

 Assiduidade / comprometimento     

 Impessoalidade     

 Aplicação de melhores práticas     

 Possibilidade de realizar planos setoriais     

 Identificar e Articular as áreas de abrangência / competência     

   

Ex
te

rn
o

  
(a

m
b

ie
n

te
) 

OPORTUNIDADES   AMEAÇAS 

 Fomento externo aos clientes AGETEC   Falta de clareza na necessidade dos "clientes" DPROJ 

 Interesse nas práticas de gestão e gerenciamento de projeto   Cultura de fazer e não planejar 

 Novos projetos em perspectiva de lançamento   Falta de patrocínio efetivo dos "clientes" para os projetos 

 Contratação da Fábrica de Software   
Falta clareza de critérios de atendimento das Diretorias da 
AGETEC 

 Alinhamento com o plano de Governo    
Estratégia de negócio do cliente não contempla 
investimentos em projetos de T.I. 

 Embasamento legal de atuação da AGETEC   Demora de respostas dos fornecedores 

 Priorização dos projetos pela Presidência da AGETEC   Infraestrutura de T.I. do município 

 Mudança de cultura   Pouca clareza nos processos das Diretorias da AGETEC 

 Apoio Institucional;   
Pouca informação sobre as atividades das Diretorias da 
AGETEC 

   
Sobrecarga sazonal na DGSIS entre outubro a fevereiro - 
SEFIN e SEMED 

   Tempo de definição sobre as iniciativas acima do ideal 

   Cultura comportamental inadequada baseada em hábitos 

 

  Softwares não registrados 

  Falha na definição do patrocinador do projeto 

  
Clientes AGETEC que desejam executar projetos de TI 
independentes 
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5.2 Declarações Estratégicas da DPROJ 

 

5.3 Desdobramento da Estratégia – objetivos 2020 

1. Revisar a Metodologia da DPROJ 

2. Revisar e atualizar documentos padrão 

3. Verificar se existem documentos padrão para todas as atividades 

4. Criar proposta de novo modelo de comunicação 

5. Criar Web Page da DPROJ (WordPress) 

6. Realizar ciclo de capacitações e treinamentos 

7. Solicitar aquisição de softwares / hardwares 

8. Identificar e Articular as áreas de abrangência / competência das Demandas Recebidas 

9. Eliminar todo o backlog (stand by e check) 

10. Obter a definição da carta de intenção da Alta Liderança AGETEC 

11. Criar o processo de auditoria interna 

12. Revisar o conceito de projetos para DPROJ 

13. Elaborar ações conjugadas DPROJ e outras Diretorias 

14. Patrocínio efetivo dos "clientes" para os projetos 

Missão

“Executar, 
superintender e 

atuar 
consultivamente 
na condução das 

atividades de 
estudo de 

viabilidade técnica, 
elaboração e 

gestão de projetos 
em T.I., 

preservando as 
diretrizes da 

AGETEC.”

Visão

“Tornar a AGETEC 
referencial de 
excelência na 
elaboração e 

gestão de projetos 
em T.I..”

Valores

• Legalidade;

• Impessoalidade;

•Moralidade;

•Publicidade;

•Ética; 

•Eficiência; 

•Aplicação da 
metodologia;

•Compromisso com a 
Qualidade.
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6 – Execução da Estratégia 

 

6.1 5W2H adaptado 

 

Todos os colaboradores da DPROJ vão elaborar planos de ação para execução das Metas 

aprovadas, cabendo ao Diretor de Projetos em tecnologia da Informação acompanhar, monitorar e 

dirigir as ações relacionadas às referidas metas. 

Também caberá ao Diretor de projetos a articulação Inter Diretorias, e junto aos “clientes 

AGETEC” para os melhores resultados. 

 

 

 

Luis Cezar Ribeiro 
Diretor de Projetos em Tecnologia da Informação e Inovação 

7 – Aprovação 

 

7.1 Alta Liderança 

 

 

 

Paulo Fernando Garcia Cardoso 
Diretor Presidente 
Agência Municipal de Tecnologia da 
Informação e Inovação – AGETEC.  

Edinei Gonçalves Lemes 
Diretor Presidente 
Agência Municipal de Tecnologia da 
Informação e Inovação – AGETEC.  

  

 

Campo grande – dezembro de 2018 


