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“Planejamento de longo prazo não lida com 

decisões futuras, mas com o futuro das 

decisões presentes.”

Peter Drucker.



O novo modelo de gestão pública, pautado pelas crescentes demandas da sociedade,

impulsionou as instituições a traçarem uma sólida estratégia, a fim de conduzi-las ao

alcance de seus objetivos de forma mais eficiente, efetiva e com melhores resultados.

Diante deste desafio, uma vez que envolve uma mudança na cultura organizacional, a

PGE-RS vem investindo, ao longo dos últimos anos, em um modelo de gestão

amparado pela Gestão Estratégica, de Projetos e de Processos, com intuito de fornecer

respostas mais rápidas e de qualidade a Procuradores do Estado e Servidores, e, acima

de tudo, ao Estado do Rio Grande do Sul.

Em 2015, pela primeira vez, em razão desta estrutura já implementada na Instituição, a

PGE-RS ingressou no Acordo de Resultados do Governo do Estado, com indicadores

estratégicos e projetos prioritários, que também geraram resultados positivos a outros

órgãos, tornando a PGE-RS ainda mais reconhecida pelo trabalho que realiza.

O primeiro ciclo do planejamento estratégico da Instituição, baseado na missão, visão e

valores, está previsto para vigorar até final de 2017, quando novas reuniões serão

realizadas e um novo plano definido para os próximos cinco (5) anos.

Euzébio Fernando Ruschel,

Procurador-Geral do Estado

Apresentação
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“Uma estratégia é um conjunto integrado de escolhas que possibilitam uma organização

obter mais retornos a longo prazo” RIVKIN, Jan - professor da Harvard Business School.

A estratégia pode ser definida como o conjunto de objetivos estratégicos, metas e projetos

para atingir os objetivos institucionais, capazes de definir em que situação a instituição se

encontra e que tipo de instituição é ou deseja ser.

A estratégia da instituição consiste no conjunto de mudanças necessárias para atingir o

melhor desempenho organizacional. A primeira análise sobre estratégia é que ela tem

compromisso com a ação.

Estratégia é o padrão global de decisões de ações que posicionam a organização em seu

ambiente e tem o objetivo de fazê-la atingir seus objetivos institucionais de longo prazo.

Existem vários conceitos e interpretações sobre o que é “estratégia” e grande parte está

associada ao conceito de escolha de rumo, caminho, que, uma vez definido, orienta onde se

quer chegar.

O que é Estratégia?

Fonte: MINTZBERG, Henry. Safari de Estratégia.

Acesso em: http://www.strategia.com.br

Figura - Dinâmica da Estratégia



A Gestão Estratégica permite avaliar a situação da Instituição, discutir objetivos

estratégicos e desenvolver ações sistemáticas corretivas e continuadas. Envolve também

gerenciar e acompanhar a implementação da estratégia definida, a fim de garantir sua

execução e resultados. É uma forma de administrar toda a organização, realizando ações

para todas as áreas.

O conjunto integrado de escolhas que possibilitam que a organização obtenha maior

retorno a longo prazo, resulta na estratégia definida pela instituição. Para efetivá-la, é

necessário traçar objetivos estratégicos desafiadores, sendo mensurados por meio de

indicadores que sinalizarão o desempenho de cada um deles.

A estratégia é representada graficamente por um Mapa Estratégico, que evidencia os

objetivos que a organização terá que alcançar para concretizar sua missão e visão de

futuro.

Neste sentido, em 2010, a Procuradoria-Geral do Estado do Rio Grande do Sul começou

um trabalho de reestruturação institucional, que culminou na definição de visão, missão e

valores. Em 2011, foi elaborado o mapa estratégico.

Em 2012, a PGE-RS avançou na construção de um modelo de gestão estratégica, capaz

de atender as demandas e resultar em melhorias efetivas para a Instituição e para a

população como um todo.

Gestão Estratégica na PGE-RS

Fonte: Consultoria 3GEN

Figura  - Ciclo da Gestão Estratégica



Para uma efetiva gestão estratégica, é necessário que cada um desses elementos que

compõem a tradução da estratégia tenha seu momento de análise e acompanhamento, de

forma que resulte em recomendações e na tomada de decisão.

Para tanto, foi definido um Modelo de Gestão Estratégica específico para a PGE-RS

(2012-2017), que deverá, a partir do entendimento da sua dinâmica organizacional, atender

a estas necessidades.

É fundamental que qualquer alteração desses elementos seja proposta e validada em

consenso pelo Comitê de Gestão Estratégica.

Metodologia utilizada pela PGE-RS

O Balanced Scorecard (BSC) é um

modelo de gestão estratégica que

auxilia a mensuração do progresso

das organizações rumo às suas metas

de longo prazo, a partir da tradução da

visão em objetivos, indicadores, metas

e projetos estratégicos.

É a abordagem para administração

estratégica, desenvolvida por Robert

Kaplan e David Norton em 1992, que

permite as organizações definirem sua

visão e estratégias, traduzindo-as em

ações.

O BSC na PGE-RS conta com os

seguintes elementos:

 Mapa Estratégico;

 Indicadores estratégicos;

 Metas;

 Portfólio de projetos estratégicos.



Logomarca da 

Gestão Estratégica

Com o objetivo de fortalecer a imagem da Gestão Estratégica da PGE-RS, foi criada uma

logomarca que dará origem a toda identidade visual desse processo.

É nessa logomarca que está refletida a seriedade, o comprometimento, a solidez e as

pretensões do trabalho realizado na Gestão Estratégica.

Ela foi inspirada na rosa-dos-ventos, que é uma imagem representativa das direções

fundamentais e corresponde a uma volta completa no horizonte. O símbolo surgiu da

necessidade de indicar exatamente uma direção.

A utilização da rosa-dos-ventos é muito importante nos sistemas de navegação em geral

e, exatamente por isso, será utilizada para simbolizar a condução da implantação da

Gestão Estratégica na PGE-RS.



Missão

A Missão declara a razão de ser e os propósitos de uma instituição, que a individualiza e a

distingue. Neste sentido, a PGE-RS definiu a sua missão da seguinte forma:

Exercer com eficiência e transparência a defesa do interesse público na orientação

jurídica, na advocacia preventiva, no controle da legalidade e na representação judicial

no âmbito da Administração Pública Estadual.

Visão

A Visão é estabelecida de acordo com uma situação futura desejada. Para que seja

inspiradora e sirva de orientação às ações e aos objetivos institucionais, ficou assim definida:

Ser reconhecida como instituição autônoma e fundamental para o estado democrático

de direito, de destacada excelência e proatividade na viabilização das políticas

públicas e na defesa do interesse público.

Valores

Os Valores da PGE-RS explicitam os princípios perenes norteadores dos atos, que regem a

conduta, as atitudes e decisões da Instituição, ou seja, determinam como agir para realizar a

visão, para executar a missão e respaldam o comportamento no trabalho. São eles:

 Ética

 Colaboração

 Transparência

 Impessoalidade

 Compromisso com o Interesse Público

Missão, Visão e Valores

Os esforços da Gestão Estratégica e as atividades que estão sendo realizadas na PGE-RS

para atingir os objetivos institucionais derivam de um processo de planejamento e elaboração

da missão, visão e valores da instituição.

Isso porque a missão declara o propósito dominante da instituição e a visão desenha um

modelo mental claro de uma situação desejável e de uma realidade futura e possível. É a

partir dessas informações que toda a Gestão Estratégica é direcionada.

O Planejamento Estratégico iniciou em 2010 e foi produtivo à PGE-RS. Naquela

oportunidade, elaboraram-se missão, visão e valores. Em 2012, a Instituição aperfeiçoou

missão e visão, com o intuito de torná-las mais acessíveis a todos.



Mapa Estratégico da PGE-RS

O processo de desenvolvimento do modelo de Gestão Estratégica da PGE-RS trouxe um

aprimoramento do Mapa Estratégico, concebido em 2011, e alterado em 2013 e 2015. Esse

mapa é a representação visual da estratégia, que mostra os desafios que a Instituição terá

que superar para realizar sua missão e visão de futuro.

O Mapa Estratégico da PGE-RS está dividido em 4 perspectivas estratégicas:

 Agentes Envolvidos

 Processos Internos

 Pessoas, Infraestrutura e Tecnologia

 Recursos Financeiros

Uma perspectiva estratégica pode ser subdividida em temas estratégicos, que servem

para agrupar um ou mais objetivos estratégicos que se relacionam entre si, em uma

mesma perspectiva.

Os objetivos estratégicos são os resultados que a organização pretende alcançar, os

alvos que a Instituição pretende atingir. Servem de referência para a construção de

indicadores, metas e projetos.

Ainda, presentes no mapa estratégico, estão os atributos relacionados ao objetivo principal.

Esses atributos definem a forma como a PGE-RS almeja ser reconhecida.

Localizado no topo do mapa, o objetivo principal orienta os demais objetivos estratégicos

que, em congruência, refletirão no alcance desse objetivo maior.

Para finalizar o entendimento do mapa estratégico da PGE-RS, as setas indicam relação de

causa e efeito.



Mapa Estratégico da PGE-RS



“Assumir uma atitude responsável perante o 

futuro sem uma compreensão do passado, é ter 

um objetivo sem conhecimento. Compreender o 

passado sem um comprometimento com o futuro, 

é ter conhecimento sem objetivo.”

Ronald T. Laconte.



Objetivos Estratégicos

Prestar consultoria e orientação jurídicas, assegurando a sua força 
normativa e buscando a conciliação administrativa, bem como 

atuar nos processos administrativo-disciplinares e cumprir a 
representação judicial, a partir de ações proativas, céleres, efetivas 
e resolutivas, de modo a garantir reconhecimento por uma atuação 

com excelência.

Responsável 

• Dra. Ana Cristina Tópor Beck
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Ser reconhecida pela excelência na atuação extrajudicial 
e judicial em defesa do interesse público

Aprimorar e otimizar rotinas e processos organizacionais, visando a 
maior eficiência na gestão administrativa da Instituição, 

implementando mudanças e melhorias contínuas que venham a 
agilizar o atendimento das demandas relacionadas às atividades meio 

e fim, reduzindo situações de retrabalho e otimizando os recursos.

Responsável 

• Dra. Paula Ferreira Krieger

Ser eficiente no
atendimento das 

demandas 
administrativas e na 

adequação dos processos 
organizacionais

Eficiência Operacional
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Objetivos Estratégicos
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Atividades Fins

Estabelecer práticas de gestão jurídica para reduzir os tempos de 
análise e de elaboração das peças relacionadas aos processos 

administrativos e judiciais, inclusive de natureza repetitiva.
Criar mecanismos céleres e racionais que permitam solução 

consensual para os conflitos dos principais segmentos do Estado 
que geram contencioso judicial, visando à redução da 

judicialização e ampliação de canais de relacionamento com a 
sociedade.

Atuar de forma proativa em processos sem jurisprudência 
consolidada e/ou jurisprudência reversível.

Responsável

• Dr. Eduardo Cunha da Costa

Atuar com eficiência e qualidade na proteção do interesse 
público, sendo efetivo na cobrança, na defesa judicial e no 

aproveitamento dos recursos financeiros do Estado.

Responsável 

• Dr. Eduardo Cunha da Costa
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Atividades Fins

Racionalizar a atuação na 
representação do interesse público 
no âmbito judicial e extrajudicial

Ser efetivo na recuperação de 
ativos e na qualificação do gasto 

público



Objetivos Estratégicos
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Atividades Fins

Prestar consultoria e orientação jurídicas com qualidade e 
em tempo adequado às necessidades da Administração 

Pública, constituindo mecanismos que assegurem a 
preservação do interesse público e aumentando a 

participação da PGE na elaboração e concretização das 
políticas públicas.

Responsável

• Dr. Eduardo Cunha da Costa

Atuar com eficiência e celeridade nos processos de 
probidade administrativa, bem como na instalação e no 
julgamento dos processos administrativo-disciplinares, 

observando o cumprimento dos prazos estabelecidos em lei 
e garantindo adequada atividade correcional.

Responsável 

• Dra. Patrícia Neves Pereira
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Atividades Fins

Ser efetivo na atuação 
em matéria disciplinar 

e de probidade 
administrativa

Ser eficaz na 
consultoria e 

orientação jurídicas 
para viabilização de 

políticas públicas



Objetivos Estratégicos

Intensificar o relacionamento e a comunicação com o 
público interno e externo, de modo a assegurar a 

disseminação de informações acerca das atividades da 
Procuradoria em defesa do interesse público, garantindo o 

fortalecimento da imagem institucional.

Responsável

• Dra. Ana Cristina Tópor Beck
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Relacionamento e Comunicação

Fortalecer o 
relacionamento, a 
comunicação e a 

imagem institucional

Oferecer capacitação e desenvolvimento aos Procuradores e 
aos servidores, de forma a qualificá-los e atualizá-los com 

técnicas e conhecimentos que confiram efetividade na 
execução de suas atividades.

Responsável

• Dra. Melissa Castello Guimarães

Pessoas

Aperfeiçoar 
conhecimentos e 
habilidades nos 
Procuradores e 

servidores
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Objetivos Estratégicos

Pessoas

Proporcionar um ambiente no qual Procuradores e 
servidores sintam-se valorizados, satisfeitos e motivados. 
Oferecer condições favoráveis para estabelecer um clima 
organizacional saudável, positivo, justo e ético, a fim de 
ampliar o comprometimento para a execução de suas 

atividades.

Responsável

• Dra. Fernanda Foernges Mentz

Aumentar o 
comprometimento, a 

valorização e a satisfação 
dos Procuradores e 

servidores
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Garantir infraestrutura física adequada que ofereça 
ambiente seguro, saudável, confortável e motivador aos 

Procuradores e servidores. Construir sede própria em Porto 
Alegre e adequar os prédios das Procuradorias Regionais e 

da Procuradoria junto aos Tribunais Superiores, 
considerando as diretrizes de acessibilidade e ergonomia.

Infraestrutura e Tecnologia
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Garantir infraestrutura 
adequada ao 

desenvolvimento de 
suas atividades

Responsável

• Marcelo dos Santos Frizzo



Objetivos Estratégicos

Oferecer soluções, serviços e estrutura de tecnologia de 
informação e comunicação adequados a fim de melhorar a 

produtividade nas atividades meio e fim, fornecendo 
suporte ao crescimento da Instituição com desempenho e 

segurança. Adequar a utilização dos sistemas de tecnologia 
existentes na Procuradoria, por meio da ampliação da sua 

disponibilidade aos usuários, da implementação de 
melhorias e de uma capacitação mais efetiva sobre a 

utilização da estrutura tecnológica.

Responsável 

• Ezidro Fortes Brinques
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Prover soluções, 
serviços e estrutura de 

Tecnologia da 
Informação e 
Comunicação

Estabelecer um planejamento acurado e executar, 
efetivamente e com economicidade, os recursos 

orçamentários da Procuradoria, com foco no cumprimento 
dos objetivos estratégicos e na gestão com autonomia.

Responsável

• Dra. Paula Ferreira Krieger
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Executar com eficiência e 
autonomia a gestão dos 

recursos provenientes do 
orçamento



“As ideias e estratégias são importantes, 

mas o verdadeiro desafio é a sua execução.” 

Percy Barnevick



O modelo de Gestão Estratégica da PGE-RS foi elaborado com o propósito de instaurar

uma dinâmica de trabalho que garanta que a estratégia da Instituição seja executada e

gerenciada de forma metódica com vistas à sua implementação e, se necessário, seja

revisada para a melhor consecução da visão de futuro.

O fluxo a seguir apresenta, em alto nível, as atividades que serão realizadas dentro do

modelo de gestão estratégica, associadas aos seus respectivos responsáveis.

Modelo de Gestão Estratégica



“Liderança é ação, e não posição”

Donald McGannon.



Papéis e Responsabilidades

O modelo de Gestão Estratégica da PGE-RS prevê papéis e responsabilidades para a efetiva

execução da estratégia na Instituição.

Os Responsáveis por Objetivos Estratégicos devem estar comprometidos com os prazos

e a qualidade do processo de gestão estratégica, monitorando o desempenho dos

indicadores e projetos, analisando os objetivos e propondo as recomendações necessárias.

Os Responsáveis por Indicadores Estratégicos devem estar comprometidos com os

prazos e a qualidade do processo de gestão estratégica, levantando os indicadores no prazo

estipulado, permitindo tempo hábil para os Responsáveis por Objetivos realizarem suas

análises.

O Responsável por Projeto coordena e analisa todas as etapas do projeto, além de garantir

os recursos (humanos, físicos e financeiros) para sua execução. Ainda, se compromete com

os prazos e a qualidade do processo de gestão estratégica.

O Escritório de Gestão Estratégica e Projetos é responsável pela supervisão e orientação

da execução do modelo de gestão estratégica.



O Escritório de Gestão Estratégica e Projetos, vinculado ao Gabinete da Procuradoria-

Geral do Estado, sob coordenação do Procurador-Geral Adjunto para Assuntos

Institucionais, tem a função de garantir a execução do modelo de gestão estratégica,

acompanhar o desenvolvimento do portfólio de projetos da PGE-RS e promover a

integração e a articulação permanente de toda a Instituição.

Ana Cristina Tópor Beck

Procuradora-Geral Adjunta para Assuntos Institucionais

Paula Ferreira Krieger

Procuradora Supervisora do 

Escritório de Gestão Estratégica e Projetos

Letícia Rodrigues Oliveira

Mauricius Munoz Medeiros

Larissa Silva Breitenbach

Servidores

Adele Magni Freiberger

Estagiária de Administração

Informações e dúvidas

e-mail ge@pge.rs.gov.br

telefone (51) 3210 5585

Av. Borges de Medeiros, 1555 17º, andar 

Centro - Porto Alegre - RS | CEP: 90110-901

Escritório de 

Gestão Estratégica e Projetos



Euzébio Fernando Ruschel

Procurador-Geral do Estado

Eduardo Cunha da Costa

Procurador-Geral Adjunto para Assuntos 

Jurídicos

Ana Cristina Tópor Beck

Procuradora-Geral Adjunta para Assuntos 

Institucionais 

Paula Ferreira Krieger

Procuradora-Geral Adjunta para Assuntos 

Administrativos

Roselaine Rockenbach

Corregedora-Geral 

Melissa Guimarães Castello

Coordenadora da Procuradoria de 

Informação, Documentação e 

Aperfeiçoamento Profissional

Paula Ferreira Krieger

Procuradora Supervisora do Escritório de 

Gestão Estratégica e Projetos 

Ezidro Fortes Brinques

Chefe Adjunto da Assessoria de Informática 

Fernanda Foernges Mentz

Procuradora-Corregedora

Élton Airton Zielke

Coordenador da Procuradoria do Interior

Patrícia Neves Pereira

Coordenadora da Procuradoria Disciplinar e 

Probidade Administrativa

Marcelo dos Santos Frizzo

Diretor do Departamento de Administração

Comitê de

Gestão Estratégica



“O futuro das organizações – e nações –

dependerá cada vez mais de sua 

capacidade de aprender coletivamente.” 

Peter Senge


