
PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO

2017-2020

DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DO AMAZONAS





DEFENSOR PÚBLICO GERAL

Rafael Vinheiro Monteiro Barbosa

SUBDEFENSOR PÚBLICO GERAL

Antonio Cavalcante de Albuquerque Junior





SUMÁRIO

1. APRESENTAÇÃO .............................................................................XX

2. DPE/AM .........................................................................................XX

3. METODOLOGIA ..............................................................................XX

4. DIAGNÓSTICO ................................................................................XX

5. ANÁLISE DO AMBIENTE .................................................................XX

6. EIXOS ESTRATÉGICOS......................................................................XX

7. INDICADORES .................................................................................XX

8. PROJETOS ESTRATÉGICOS ...............................................................XX

9. SEMINÁRIO ESTRATÉGICO ..............................................................XX

10. CONSIDERAÇÕES FINAIS .................................................................XX

11. ANEXOS ...........................................................................................XX



1. APRESENTAÇÃO
O Plano Estratégico “DPE 2020: O Futuro se faz Agora” resume todo o trabalho de

planejamento estratégico desenvolvido pela Defensoria Pública do Estado do

Amazonas (DPE/AM) no período de janeiro de 2017 a junho de 2017.

O processo de formulação estratégica é o início de um novo perfil de Gestão da

Defensoria Pública do Estado do Amazonas alinhado à necessidade crescente por

serviços públicos mais eficientes e abrangentes.

Esse cenário propiciou a revisão do Plano Estratégico elaborado anteriormente

para uma melhor adequação a realidade atual da Defensoria Pública. O

documento apresenta o conjunto de decisões e prioridades que orientam o futuro

da Instituição.

Durante o desenvolvimento do trabalho foram realizadas entrevistas, análises do

ambiente interno e externo, além de reuniões estratégicas com diversos

servidores e agentes externos à Defensoria Pública do Estado do Amazonas, com o

intuito de identificar as questões estratégicas, medir a satisfação do assistido e

construir a missão e a visão de futuro da Defensoria Pública.

O documento concebido retrata o contexto da Defensoria Pública do Estado do

Amazonas, com foco no seu processo organizacional até a situação que a

Instituição atualmente se encontra. Ilustra-se as etapas de construção e

elaboração do planejamento, a missão definida, os valores, e especialmente, a

visão do futuro e os objetivos estratégicos adequados para o alcance das metas .

Destaca-se também o mapa estratégico, uma representação gráfica dos itens

elencados anteriormente, representando o compromisso da Defensoria Pública da

DPE/AM em implementar a transformação do seu modelo de gestão.
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O mapa estratégico permite um entendimento dos objetivos traçados pela

Defensoria Pública, da missão, visão, objetivos estratégicos e compromissos da

defensoria pública no período de 2017 a 2020.

Todas as ações Defensoria Pública do Estado do Amazonas deverão estar pautadas

no Planejamento Estratégico elaborado. Além disso, o documentos auxiliam na

construção de uma visão sistêmica e unificação dos esforços (foco) na atividade

fim, eliminando a sobreposição de ações e a priorização das ações com impacto

real na atividade fim.

As ações definidas no planejamento estratégico foram precificadas e detalhadas ao

longo do tempo. Hoje a DPE/AM sabe quanto custa cada iniciativa para atingir a

visão de futuro e com isso, capaz de gerenciar e priorizar os recursos da melhor

maneira possível para o cumprimento da Visão de Futuro.



2. DPE/AM

O Direito Brasileiro trouxe para seu seio os Direitos Sociais, com ápice na

promulgação da Constituição Federal de 1988, quando se criou a Defensoria

Pública, elevando-a a condição de Órgão essencial à prestação jurisdicional do

Estado e lhe incumbindo a promoção da Assistência Jurídica Integral e Gratuita.

Nesse sentido, a Constituição Cidadã estabeleceu que é obrigação de todos os

Estados da Federação estruturar seus próprios Órgãos e através destes prover a

defesa dos desprotegidos. Antecipando-se à tal ordenação Constitucional, o

Estado do Amazonas já havia implantado experiências anteriores, a concretizar tal

objetivo, criando a Consultoria Normativa Técnica, que, sucedida pelo

Departamento de Assistência Judiciária, transformou-se, após 1988, na Defensoria

Pública do Estado do Amazonas, que gozando dos privilégios trazidos pela Lei

Fundamental, passou a empreender suas atividades de uma forma mais rigorosa.

Celebrando parcerias com Instituições Públicas e Privadas, a Instituição passou a

ser agente preventivo de problemas e conflitos sociais e a assumir um papel de

destaque na formulação das políticas sociais no Estado. Afigura-se como

importante aliada do Poder Judiciário Amazonense, sendo a responsável pelo

ajuizamento da grande maioria das ações distribuídas no Fórum de Manaus.

Na esteira desse desempenho, a Instituição teve seu trabalho reconhecido pelo

Ministério da Justiça, classificando-a no terceiro lugar, em nível nacional em

atendimentos, posição que de certo melhorará se contabilizados por aquele Órgão

Federal, os números de atendimentos realizados pela Instituição junto ao Núcleo

de Conciliação das Varas de Família.
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Todas essas atividades foram desenvolvidas mesmo diante de frágil estrutura do

Órgão, fato potencializado pelas dimensões continentais do Estado do Amazonas,

a dificultar a prestação do serviço pela Instituição.

Fonte: Holanda, Tibiriça Valério de. Dissertação (mestrado) - Universidade Federal

de Santa Catarina, Centro de Ciências Jurídicas. Programa de Pós-Graduação em

Direito, 2005.
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O planejamento estratégico é um processo que define os objetivos organizacionais

que a instituição deve alcançar e facilita a escolha dos melhores caminhos para

atingi-los. Esse planejamento deve envolver todas as áreas da organização e pode

ser subdivido em estratégias operacionais para facilitar sua aplicabilidade.

Ele deve proporcionar uma base de informações confiáveis para auxiliar na tomada

de decisão.

O planejamento estratégico proporciona sustentação metodológica para a tomada

de decisão. Corresponde a organização sistemática dos conhecimentos para

fortalecer o julgamento e a tomada de decisão dos gestores.

De maneira simplificada podemos ilustrar o processo de planejamento estratégico

da Defensoria Pública em 6 etapas:

1) Diagnóstico Estratégico: é o primeiro passo do processo de

planejamento e é através dele que a organização irá se municiar das informações

que irão nortear o seu direcionamento estratégico. É com base no diagnóstico

estratégico que a instituição irá se antecipar às mudanças e preparar-se para agir

em seus ambientes internos e externos.
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2) Análise do Ambiente Interno: tem por finalidade identificar as

deficiências e qualidades da instituição, ou seja, os pontos fortes e fracos com o

olhar para a estrutura e processos internos.

3) Análise do Ambiente Externo: a relação com o meio externo

constitui um fator-chave da própria existência das instituições. Por esse motivo,

entender como o ambiente é composto e como ele se organiza, torna-se

essencial para a gestão das organizações. Importante levantar informações dos

aspectos socioculturais, legais, políticos, econômicos e tecnológicos.

4) Workshop Estratégico: Uma etapa preliminar do Planejamento

Estratégico para avaliar a Identidade Organizacional, apresentar os resultados das

pesquisas internas, entrevistas e análise SWOT, e também a apresentação e

priorização dos eixos estratégicos a serem trabalhados.

5) Análise dos Projetos Estratégicos: Definição das iniciativas estratégicas para

alcance da visão de futuro relacionadas às principais forças, fraquezas,

oportunidades e ameaças; avaliação do impacto das iniciativas estratégicas nos

resultados e a projeção de investimentos para implementação.

6) Seminário Estratégico: Apresentação da Missão, Visão e Valores e validação

das metas plurianuais para o alcance da Visão; apresentação das iniciativas

estratégicas, impacto no resultado e projeção de investimentos e Elaboração do

Mapa Estratégico.
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Fundamentais para o diagnóstico estratégico, as entrevistas estratégicas identificam

as principais questões que tiram o sono da alta administração. Foram realizadas

entrevistas externas com deputados, promotores, juízes, membros do conselho

tutelar e secretários municipais.

Abaixo estão as perguntas que foram feitas aos entrevistados e os principais pontos

levantados:

Quais são os principais problemas da instituição?

• Estagiários com baixa qualificação

• Dificuldade no atendimento da demanda

• Orçamento insuficiente

• Comunicação interna e externa insuficiente

• Ausência de Ouvidoria

• Transparência dos critérios de concessão de benefícios

• Ausência de sinergia com outros órgãos públicos do Estado

• Imagem desgastada do Defensor junto à sociedade

Tendo em vista a visão de futuro quais são os projetos estratégicos prioritários que a

Defensoria deveria conduzir?

• Reformulação da sistemática de atendimento

• Estudo de localização das unidades/serviços

• Gestão de TI e atualização de softwares e hardwares

• Escritório de Gestão (com definição de indicadores e metas)

• Redimensionamento do padrão pessoal

• Capacitação dos estagiários e atendentes
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• Desburocratização dos documentos necessários no atendimento inicial

• Readequação do espaço físico (com espaço para crianças)

• Revisão dos critérios do programa de seleção e alocação de estagiários

• Instituir avaliação do estagiário incluindo o desempenho na faculdade

• Tutor orientador para os estagiários

• Melhoria da comunicação entre unidades da capital e do interior

• Reuniões periódicas de acompanhamento de resultados

• Ampliação do projeto de Justiça Itinerante

• Reestruturação do Disk 129

• Implantação de núcleo de conciliação atrelado à triagem

• Programa de Valorização do servidor, estagiários e Defensores

• Integração dos sistema da DPE com o do TJ

• Reformulação das políticas concessão e controle de benefício

• Estabelecer parceria com escritórios modelos de faculdades

O que poderia impedir o alcance da visão de futuro?

• Não fortalecimento da relação entre Defensoria Pública, sociedade e

Governo.

• Não fortalecimento da imagem da DPE junto ao Governador

• Aumento da demanda reprimida

• Ausência de planejamento e controle financeiro e orçamentário

• Sinergia com outros órgãos públicos do Estado
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Foi realizada também uma avaliação interna online, chamada de Radar, com mais de

70% dos Defensores Públicos e 12 gestores da DPE/AM. Nesta pesquisa cada

pergunta tinha 5 opções de respostas e para cada resposta foi atribuída uma nota:

• Concordo plenamente (100 pontos)

• Concordo parcialmente (75 pontos)

• Não concorda e não discorda (50 pontos)

• Discorda parcialmente (25 pontos)

• Discorda totalmente (0 Pontos)

Os eixos “Liderança”, “Comunicação” e “Tecnologia” tiveram os resultados mais altos.

Porém em todos os eixos nenhuma nota alcançou 80%.
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Como destaque, itens com avaliação com nota maior ou igual a 70%, temos:

Abaixo as avaliação dos itens dentro de cada eixo específico:

Eixo: Gestão:
Nota Geral: 32%

33%

A DPE apresenta um conjunto de
indicadores e metas alinhados em
todos os níveis da organização e
atrelados a metas globais.

39%

Os planos de ação são elaborados levando
em consideração os principais problemas
e análise dos fatos e dados e suas causas
raiz prioritárias.

42%

A DPE possui planos de ação com
ações voltados ao alcance das
metas estabelecidas.

28%

Existe sistemática estabelecida para o
acompanhamento dos resultados frente
às metas estipuladas.
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23%

Existe sistemática estabelecida
para o tratamento dos resultados
não alcançados.

29%

Existe sistemática que vise à padronização
de boas práticas que conduziram a bons
resultados.

Eixo: Liderança
Nota Geral: 72%

72%

Os gestores da DPE possuem perfil
de liderança.

67%

Os cargos chaves da DPE são ocupados
por pessoas de liderança.

22%

A DPE possui processos e programas
para desenvolver as capacidades de
liderança.

49%

As metas e o orçamento da DPE foram
elaborados com a participação efetiva
das pessoas chaves / líderes.
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57%

Existe comprometimento das pessoas
com as metas e com o que foi orçado.

41%

As metas e o orçamento foram
comunicados aos diversos níveis da
DPE.

62%

A DPE possui líderes comprometidos
com as reuniões gerenciais e execução
de ações que visam à melhoria dos
resultados.

42%

A DPE possui líderes avaliados em
função do nível de alcance das metas,
capacidade de desenvolvimento de suas
equipes e em função da prática dos
valores estabelecidos.

33%

Os servidores conhecem, compreendem
e praticam a identidade organizacional
(missão, visão, crenças e valores) da DPE.

47%

As pessoas chaves foram envolvidas para
a definição da identidade organizacional,
visão de futuro e estratégias da DPE.

Eixo: Cultura
Nota Geral: 32%



4. DIAGNÓSTICO

33%

Os servidores conectam suas
responsabilidades e ações com a
visão, metas globais e estratégias
da DPE.

25%

Os servidores recebem de forma
regular ”feedback” específico e
construtivo sobre o desempenho
deles.

30%

Os incentivos existentes encorajam a
otimização do desempenho na DPE.

26%

A DPE apresenta uma cultura focada em
resultados, com metas alinhadas em
todos os níveis e rituais de gestão para
verificação dos resultados e tomada de
ações corretivas em caso de não alcance
das metas.

79%

Os resultados relevantes e ações
prioritárias executadas pela DPE são
comunicadas externamente.

77%

A DPE faz uso adequado das mídias
sociais na sua comunicação externa com
a Sociedade de forma adequada
(conteúdo e prazo).

Eixo: Comunicação
Nota Geral: 55%
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52%

As metas, ações prioritárias, projetos e
padrões (política, regras, processos e
procedimentos) são comunicados na
frequência adequada.

41%

As metas, ações, projetos e
padrões a serem observados são
comunicados entre os diversos
níveis administrativos da DPE.

47%

Existem e são utilizados mecanismos
adequados de comunicação (INTERNA)
para que resultados alcançados e
ações executadas sejam divulgados,
bem como problemas sejam relatados
e tratados.

59%

Existem e são utilizados mecanismos
adequados de comunicação (EXTERNA)
para que resultados alcançados e ações
executadas sejam divulgados, bem
como problemas sejam relatados e
tratados.

45%

Existe canal de comunicação direto com o
assistido para sugestões, reclamações e
elogios.

45%

A Lei de transparência da informação é
seguida e os dados da DPE são
divulgados e atualizados com frequência.
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51%

O site institucional da DPE fornece todas as informações
necessárias ao assistido e funciona como ferramenta de
apoio ao atendimento.

Eixo: Processos 
Nota Geral: 33%

24%

A DPE possui indicadores de desempenho
definidos e monitorados que medem o
desempenho de cada processo nas
dimensões aplicáveis (qualidade, custo e
prazo).

42%

Os processos têm suas sistemáticas
devidamente documentadas.

29%

A DPE possui uma sistemática
estabelecida para identificação, análise e
eliminação das desconexões, disfunções e
desperdícios nos processos.

32%

As melhorias identificadas para
eliminação das desconexões,
disfunções e desperdícios são
incorporadas aos processos.
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41%

Os processos que são interfuncionais
têm “líderes”(responsáveis) e gestores
do processo com atribuições claramente
definidas.

34%

A DPE mede o desempenho dos
processos e toma ações em função
dos resultados desejáveis.

34%

Existe sistemática definida para
auditoria na execução dos processos
definidos.

30%

A DPE possui responsáveis pela definição
da metodologia de modelagem de
processos, pela capacitação das pessoas
na metodologia e pela manutenção do
repositório de padrões.

50%

A estrutura organizacional favorece o
alcance da missão, visão e definições
estratégicas da DPE.

48%

A estrutura organizacional da DPE facilita
o fluxo dos processos prioritários.

Eixo: Estrutura Organizacional 
Nota Geral: 42%
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41%

A estrutura organizacional atual da DPE é
adequada para suportar os processos
críticos.

45%

A estrutura organizacional atual da DPE
facilita o alcance dos resultados da
atividade fim.

37%

A estrutura organizacional atual da
DPE motiva os servidores.

46%

A estrutura organizacional atual da DPE
estabelece claramente a forma de
coordenação e divisão do trabalho,
níveis de responsabilidade, autoridade,
decisão e comunicação.

29%

A estrutura organizacional da DPE
estabelece uma quantidade gerenciável
de servidores para cada setor/unidade.

43%

As descrições de cargo da DPE estão
documentadas e as responsabilidades
e competências estão alinhadas às
metas e estratégias da DPE.
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49%

As competências (conhecimentos,
habilidades e atitudes) necessárias
para cada cargo/função são claras
na DPE.

41%

A DPE tem identificadas as lacunas de
competência das pessoas nas funções
chave.

34%

A DPE possui as estratégias que
permitem fortalecer as competências
dos seus servidores.

30%

DPE possui um plano de recursos
humanos que inclua a seleção,
treinamento e retenção de pessoas
chaves.

53%

A DPE possui uma estratégia para a
carreira dos servidores e um plano
aderente correlato.

32%

A DPE possui uma sistemática de
avaliação de desempenho definida que
considera para as pessoas chaves o nível
de alcance de resultados, a capacidade
de desenvolvimento da equipe e a
aderência aos valores.

Eixo: Pessoas
Nota Geral: 40%
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30%

A DPE possui um nível de motivação e
satisfação adequado para o desempenho
das atividades.

55%

Os papéis e responsabilidades dos
estagiários são claramente definidos.

44%

Existem ações ou programas voltados
ao desenvolvimento das habilidades
profissionais dos estagiários (calendário
de palestras, variação de atividades em
setores ou funções distintas, coaching).

34%

Existe ações ou programas de avaliação
dos estagiários bem como políticas de
reconhecimento.

53%

A DPE possui uma estratégia que define
claramente o papel que a tecnologia irá
desempenhar para melhorar os
resultados.

47%

Existem especificações das informações
que os sistemas deveriam gerar sobre o
serviço e desempenho da DPE.

Eixo: Tecnologia
Nota Geral: 53%
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47%

Os sistemas de informação fornecem
informações estratégicas precisas e em
tempo hábil.

65%

O setor responsável pela tecnologia de
informação atende de forma apropriada e
segura as demandas do dia a dia.

54%

A DPE possui uma estratégia e plano de
tecnologia de informação, contemplando as
melhorias dos equipamentos e soluções de TI
para o aprimoramento das informações.

30%

A DPE possui uma forma padrão
de atendimento documentada e
de conhecimento de todos.

31%

Os servidores sabem como agir com o
assistido nas mais diversas situações.
Por exemplo nos casos de reclamações
ou insatisfação.

Eixo: Atendimento
Nota Geral: 35%



4. DIAGNÓSTICO

23%

São realizadas reuniões periódicas com
a equipe para discutir a qualidade do
atendimento na DPE.

18%

A sua unidade e/ou setor possui um
sistema de coleta e avaliação de
incidências, queixas, reclamações e
sugestões dos assistidos com o
objetivo de melhoria do atendimento.

25%

Existem ações determinadas para a
prevenção de problemas ou orientação
ao servidor de como agir em caso de
imprevistos, ou ainda, aumento da
demanda além do normal.

58%

Os servidores buscam ajudar o assistido
de acordo com as suas características e
necessidades, tratando-os com atenção
e cordialidade.

57%

Os horários e dias de funcionamento (e
agendamento) estão afixados nas portas
dos setores e unidades e em outros locais
pertinentes como website e redes sociais.

30%

Os servidores se apresentam pelo nome
ao assistido, utilizam crachás e
fardamento.
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44%

Existem Manuais, Cartazes e/ou Cartilhas
informativas sobre os Direitos do cidadão e
atividades da DPE disponíveis para consulta,
além de materiais necessários para
preenchimento de documentos
(mesa/suporte, caneta, lápis).

28%

A sinalização do ambiente favorece o
fluxo de pessoas e minimização das
filas, além de possuir sinalização do
atendimento Prioritário e Filas
Preferenciais para atendimento.

26%

O controle de filas de atendimento é
realizado através de emissão de
senhas e chamada das mesmas
através de painéis.

47%

O canal de atendimento por telefone
fornece as informações e orientações
necessárias aos assistidos.

Outra ferramenta utilizada foi o Cliente Oculto no qual o avaliador se passou por

cidadão para tentar Retificar o Registro em três unidades da Defensoria Pública do

Amazonas. O assistido foi o consultor Gustavo Carvalho que interagiu com oito

servidores durante o período de 13/01 à 20/01 nas unidades: PAC Via Norte, PAC

Compensa e 24 de Maio. Como ponto positivo em todas as unidades visitadas foi

identificada a cordialidade dos funcionários durante o atendimento.
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No PAC Compensa, a avaliação dos itens ambiente e organização, foi detectado que

não havia sinalização suficiente como banners por exemplo contendo informações

gerais da DPE/AM e horários de atendimento. Já referente à informações, o assistido

oculto foi notificado de todos os documentos necessários e o registro do

atendimento foi realizado em um controle de papel. Alguns pontos de atenção foram

levantados:

• Não há informações nos canais de atendimento sobre as particularidades de

agendamento de cada unidade.

• Há um esforço de tempo e financeiro do assistido para estar presencialmente na

defensoria sem efetividade alguma.

• O modelo atual estimula as filas e a chegada cada vez mais cedo dos assistidos ao

local para garantir o atendimento.

• Não há priorização do atendimento por criticidade.

• O número de senhas e a capacidade do processo não contemplam esforços com

solicitações diversas.

PAC Compensa – Fila de Espera PAC Compensa - Baias de Atendimento
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A segunda unidade visitada foi a da 24 de Maio na qual também foi notada a falta de

sinalização da unidade (inclusive de atendimento prioritário). Os servidores também

não usavam crachás identificadores. Como ponto de atenção foi levantado que:

• O intervalo de espera para agendamento é longo cria a sensação de ausência do

serviço por um longo período (baixa disponibilidade), estimula ainda mais as filas

no dia do agendamento.

• Os documentos necessários ou informações complementares não foram

passados ao informar a data de agendamento.

Por fim, foi visitada a unidade do PAC Via Norte na qual mais uma vez não foi

detectada sinalização e identificação de servidores. Outro ponto observado é a

desorganização das filas nas quais o fluxo de informações, triagem e atendimentos se

confundem. Existem senhas de papel para a triagem, porém o atendimento é feito

por chamada nominal (sem painel digital), por isso requer da atendente que ela vá

até a sala de espere e chame cada senha e/ou assistido. Os pontos de atenção

levantados foram:

• Existe uma tentativa sem sucesso de controle das filas, além de um risco

ergonômico aos funcionários no deslocamento para chamadas dos assistidos.

• A divisão do trabalho do processo é ineficiente e não agiliza o atendimento. Há

muitos atendentes sem tarefas claras e instruções de como proceder.

• Há retrabalho no processo ( Mesma verificação 3 vezes) sem efetividade. O

problema que impede o andamento da solicitação só é percebido na última

verificação, mesmo após 2 conferências prévias.

• Identificado: as Defensoras Públicas estavam auxiliando na distribuição de

senhas, triagem e informações devido ao despreparo da equipe e grande volume

de pessoas.
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• Cria-se no assistido uma frustração pela ineficácia do processo, ao não identificar

em 2 verificações prévias, a ausência de um documento que impediria o

andamento da solicitação e o intervalo de espera para novo agendamento

somente no próximo mês.

Para o diagnóstico do Planejamento Estratégico foi realizada também uma pesquisa

com 160 assistidos em 11 unidades da DPE/AM na capital no período de 18/01/2017

a 07/02/2017. Ao total foram cinco entrevistadores de uma equipe composta por

consultores do Instituto Aquila e membros do DEPLAN da DPE/AM que totalizaram

187 horas de entrevistas com assistidos. Abaixo o número de entrevistas por

unidade:

Informação e Triagem – PAC VIA NORTE Fila de Espera – PAC VIA NORTE



4. DIAGNÓSTICO

Resultados obtidos com a pesquisa:

Maioria dos assistidos são do 
sexo feminino.

Predominância de assistidos  
solteiros (45%).

Grande Maioria dos
assistidos possuem o
ensino fundamental
completo ou Ensino
Médio Incompleto
(41%)

Predominância de assistidos naturais do
Estado do Amazonas (85%), seguido
pelos assistidos naturais do Pará (9%).

Estado Civil

Grau de Alfabetização

Estados de Origem
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36% dos assistidos com mais 
de 40 anos e menos de 60 

anos. 

86% dos assistidos afirmaram
não ter procurado um advogado
particular antes de ir até uma
unidade da Defensoria Pública.

Predominância de assistidos que
moram com mais 1 a 3 pessoas (35%),
seguido daqueles que moram com 4 a 5
pessoas (29%).
E a Grande Maioria dos assistidos não
moram com idosos (79%), nas casas
com a presença de idosos,
predominância de 1 idoso (15%).

Número de indivíduos na mesma residência

Faixa etária

Percentual de assistidos que procuraram advogado
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Somente 32% dos assistidos trabalha
atualmente e desse total existe uma
predominância de assistidos com até
2 salários mínimos (82%).

62% dos assistidos
entrevistados apresentam
problemas de natureza
familiar

Entre os assistidos que trabalham, a
principal ocupação é de autônomo ou
realizam trabalhos por conta-própria
(46%). Seguido por empregado
assalariado, exceto doméstico (30%).

Faixa salarial

Ocupação profissional

Natureza de problemas
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18% dos assistidos acreditam que o
Defensor o defenderá de maneira
inadequada

41% deles NÃO estão
satisfeitos com os serviços
prestados pela DPE/AM.

58% dos assistidos conheceram a
DPE/AM por meio de amigos e
parentes.

Como conheceu a DPE/AM

Como o assistido acredita que o Defensor Público irá defender a causa

Satisfação com o serviço
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29% dos assistidos entrevistados não
aprovam o atendimento na recepção

28% deles não aprovam o
atendimento de maneira
geral.

44% dos assistidos entrevistados
permaneceram com dúvidas após o
atendimento

Esclarecimento de dúvidas no atendimento

Aprovação do atendimento na recepção

Aprovação geral do atendimento
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76% dos assistidos entrevistados não
conhecem os meios para reclamações
ou elogios

45% dos assistidos entrevistados
gastaram mais de 1h de
deslocamento até a DPE

6 de cada 10 deles preferem um
agendamento online ou por
telefone.

Preferência pelo modo de atendimento

Conhecimento de meios de Feedback

Tempo de deslocamento
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41% dos assistidos entrevistados
gastaram NÃO estão satisfeitos com
os serviços prestados pela DPE/AM.

28% dos servidores não se
apresentaram com crachás ou
uniformizados

55% dos assistidos gastaram mais
de 2h na DPE.

Tempo na unidade da DPE/AM

Satisfação com o serviço

Identificação dos servidores
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10% dos assistidos entrevistados
aguardaram o atendimento “em pé”.

3 de cada 10 assistidos entrevistados
já foram encaminhados à uma
unidade errada da DPE/AM.

35% dos assistidos aguardaram
atendimento no corredor ou área
externa do prédio.

Encaminhamentos

Espera para atendimento 

Espera para atendimento 
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Vale ressaltar que as respostas das entrevistas não configuram a opinião da

consultoria, mas uma percepção de como colaborados enxergam à Instituição antes

33% dos assistidos entrevistados
que foram à DPE acompanhados por
um amigo ou familiar.

69% deles estavam acompanhados
de somente uma pessoa.

Acompanhantes no atendimento

Acompanhantes no atendimento
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Foram também realizadas visitas à Defensoria Pública da União e outras Defensorias

Públicas Estaduais para aquisição de boas práticas. O estado do Rio de Janeiro e do

Pará foram os escolhidos para terem suas Defensorias Públicas analisadas

principalmente por terem o serviço de agendamento de atendimento por telefone.

Defensoria Pública do Rio de Janeiro

Unidade Visitada: Núcleo da Defensoria Pública de Niterói 

Área: Família 

Data: 09/03/2017
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Defensoria Pública do Pará

Unidade Visitada: Prédio SEDE

Área: Informática 

Data: 17/03/2017

Entrevistados: Vladimir Koenig (Subdefensor Público Geral) e Bruno Bonasser 

(Coordenador no Núcleo de Informática).
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Defensoria Pública da União

Unidade Visitada: Prédio SEDE - Amazonas

Data: 11/04/2017

Entrevistados: Natércia Marreira

Estrutura:

• 10 Defensores (manhã/tarde)
• 13 Servidores.
• 50 Estagiários (4 horas) que se revezam entre turnos.
• 2 Recepcionistas (terceirizadas)

Horário de Atendimento:

• De 8hrs às 12hrs
• De 13hrs às 17hrs
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Defensoria Pública da União

Sistemas utilizados:

• Google Agenda (gratuito):

Agendamento de atendimento inicial do assistido.

• Sistema de Gerenciamento do Atendimento – SGA (gratuito):

Controle de filas e fluxo de atendimento.

• SIS DPU:

Sistema de informações simultâneas da DPU.

Indicadores e Metas:

As metas são desdobradas em metas institucionais, metas por unidades e por

servidores. Algumas delas:

• Tempo de permanência do assistido por unidade: 30 minutos

• Número de abertura de demandas por matéria por mês: 60

• Número de atendimentos realizados mensal por unidade divulgado no site

institucional

Central de Telefone:

Cada ofício possui aproximadamente 2 linhas de telefone e não existe central única

de telefone no modelo do 129, porém:

• É possível consultar o processo por telefone desde que o assistido tenha o

número do cadastro. (Informações de valores são repassadas somente

presencialmente).

• É possível agendar atendimento ligando no número da recepção.
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Defensoria Pública da União

Sistema SIS DPU:

• Comunicação estagiário/assessor/defensor realizada de modo online

(workflow)

• Solicitação de audiência interna via sistema

• Narrativa: é livre porém tem padrões com estrutura básica



4. IDENTIDADE 
ORGANIZACIONAL

Uma das etapas fundamentais do Planejamento Estratégico é a definição da Missão e

Visão a serem adotadas pela Defensoria Pública do Amazonas. Para ajudar na escolha

e formação destes conceitos foram levadas algumas sugestões com base nos valores

e ambições da DPE.

A Missão é o detalhamento da razão de ser da instituição e o que ela pretende

oferecer à sociedade. E a missão definida junto à equipe e ao Defensor Geral a

seguinte para a DPE/AM 2020 foi:

“Assegurar assistência Jurídica integral, gratuita e humanizada às pessoas

necessitadas, priorizando a conciliação e a promoção dos direitos humanos”.

A visão é uma imagem de um futuro ambicioso e desejável, ela deve criar um desafio

que motive e estimule a transformação. Como visão da DPE/AM para 2020 foi

definido:

“Ser a Instituição de Maior Credibilidade no Estado do Amazonas por meio da

excelência no atendimento até 2020.”



5. ANÁLISE DO AMBIENTE

Com todo o material do diagnóstico em mãos foi elaborada uma análise que busca

identificar forças, fraquezas, oportunidades e ameaças e permitirá definição de

programas/projetos que é chamada de análise SWOT.

Nesta análise foram identificadas como força:
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Como fraquezas foram identificadas:

Como ameaças:
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Por fim, como oportunidades:
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Como oportunidades:

• Financiamentos e recursos extra orçamentários

• Resolução Extrajudicial de conflitos

• Ampliação dos serviços do Disk 129

• Fortalecimento da TI

• Parcerias com outras instituições

E por fim, como ameaças foram identificadas:

• Baixa sinergia com outros órgãos públicos do Estado

• Baixa percepção da sociedade

• Ausência de concurso para servidores

• Ocupação do interior pela DPE/AM

• Orçamento variável de acordo com a arrecadação do Estado



6. EIXOS ESTRATÉGICOS

Para elaborar e definir os projetos que permitirão a DPE/AM alcançar a visão de

futuro projetada para 2020 foram definidos 5 eixos estratégicos com seus

respectivos responsáveis e grupos.

Os eixos foram definidos com os temas afins e os grupos de cada eixo foram

definidos no Painel Gerencial com a validação do Defensor Geral Público do

Amazonas. São eles:

1 - Atendimento, Defesa e Orientação Jurídica:

Este eixo engloba todas as iniciativas que visam melhorar o atendimento, a defesa e

a orientação jurídica do assistido pela Defensoria Pública do Estado do Amazonas.

Nele foram englobados projetos de redesenho do fluxo de processos, expansão da

atuação no estado e viabilização de maior segurança no atendimento.

2 - Gestão e Finanças:

A Gestão de uma organização é fundamental para alcançar resultados portanto neste

eixo foram discutidos os próximos passos para implantar o sistema de Gestão da

Qualidade na DPE/AM. Finanças pode não ser a atividade fim da organização porém

tem papel fundamental em seu funcionamento e por isso foi incluído no eixo e

projetos como a busca de excelência nos gastos e ampliação dos recursos extra

orçamentários foram discutidos.

3 – Pessoas:

O eixo de pessoas foi criado para discutir as estratégias para capacitação de todo o

quadro de pessoal que compõe a organização: Defensores Públicos, servidores e

estagiários.
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A capacitação dos colaboradores além de ser um investimento naqueles que são o

elo de comunicação com o assistido e órgãos públicos mas também na atividade fim

da instituição pois são eles que possibilitam o atingimento da visão de futuro

construída no planejamento.

4 - Tecnologia e Infraestrutura:

Tecnologia e Infraestrutura são a base para que uma organização possa funcionar em

seu mais pleno estado. Para que os objetivos possam ser atingidos é de extrema

importância ter todas as ferramentas necessárias para completar as atividades. Neste

eixo foram discutidas o aprimoramento dos sistemas e da internet utilizada pela

DPE/AM e também a estrutura física das unidades de atendimento.

5 - Comunicação e Relacionamento Institucional:

Por fim mas não menos importante está o quinto eixo que abrange toda a

comunicação interna e externa. É imprescindível o estabelecimento de um elo entre

os servidores e com a população para atingir a visão de ser a Instituição de maior

credibilidade no estado do Amazonas por meio da excelência no atendimento. A

divulgação dos serviços prestados e dos feitos obtidos pela DPE/AM contribui para

melhorar a percepção do assistido, dos servidores e de outros órgãos públicos a

cerca da organização.

A relação de todos os projetos estratégicos com o responsável e ano de

implementação está mais detalhado no item 8 – Projetos Estratégicos deste relatório.

No total foram planejadas 81 ações e destas, 63% não demandam nenhum

investimento.



7. INDICADORES

O Planejamento Estratégico contou também com a definição de 8 indicadores e suas

respectivas metas e validação dos mesmos pela equipe da DPE/AM e pelo Defensor

Geral do Estado do Amazonas. Seguem abaixo os indicadores:

O indicador Prazo médio de encerramento do Processo será medido nos órgãos de

atuação da área de família.



8. PROJETOS
ESTRATÉGICOS

Com todos os eixos e suas equipes definidos conforme o item 6 – Eixos Estratégicos

foram realizadas discussões em cada grupo para decidir as iniciativas estratégicas até

2020 que irão levar a Defensoria Pública do Amazonas a atingir sua visão de futuro.

As equipes de cada eixo se reuniram com o apoio do Instituto Aquila para traçar

todas as ações necessárias sobre aquele determinado tema.

As iniciativas foram priorizadas de acordo com o impacto na visão e nos dois

principais pilares da DPE/AM 2020: credibilidade e atendimento ao assistido. Foram

criados 4 principais blocos com as 81 ações dimensionadas da seguinte maneira:

Para cada ação foi estipulado o valor do investimento necessário para sua realização.

Foi apresentada então uma matriz para que o Defensor Geral Público e sua equipe

definissem o responsável e o ano de implementação de cada uma delas até 2020. A

seguir elas serão apresentadas de acordo com os grandes blocos de priorização.
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• Iniciativa: Assegurar quadro de pessoal das unidades e sede da Defensoria

Ação: Estabelecer Convênios com Instituições de Ensino para Estágio não-

remunerado na DPE/AM.

É de suma importância o trabalho realizado pelos estagiários no atendimento ao

assistido e para aumentar esta capacidade produtiva minimizando os custos foi

definida a iniciativa de estabelecer convênios com IES para estágio não remunerado.

Assim o estagiário proveniente deste acordo poderia atuar na Defensoria Pública

ganhando conhecimento e experiência com uma jornada de trabalho reduzida

comparada ao usual e a organização ganha reforços no seu quadro de pessoal.

• Iniciativa: Projeto DPE Atende

Ação: Redesenhar o fluxo de atendimento aos assistidos da DPE

O processo de atendimento ao assistido é atividade fim de qualquer Defensoria

Pública do país. Para que o mesmo consiga abranger o maior número de assistidos e

obtenha credibilidade dos mesmos fez-se necessário o redesenho deste processo.

Remodelando as atividades incluídas neste fluxo será possível obter melhores

resultados em vários indicadores propostos.
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• Iniciativa: Projeto Qualidade Total

Ação: Criar e dimensionar o setor de qualidade e Implantar a Gestão dos

Processos

Para a criação do setor de qualidade será necessário primeiramente levantar e

adquirir as necessidades de infra estrutura e de pessoal para o setor. A segunda

etapa é a formalização e divulgação do setor para a comunidade interna. Somente

com esta estruturação será possível dar início à gestão de processos que contará com

redesenho de processos críticos, estabelecimento de indicadores e metas e

padronização das atividades.

• Iniciativa: Projeto Qualidade Total

Ação: Monitorar e avaliar a execução do mapa estratégico, os indicadores e o

desempenho da organização.

A partir do mapa estratégico o Departamento de Planejamento terá em mãos todas

as iniciativas e os indicadores para medir o desempenho da organização. O

acompanhamento dos resultados dos indicadores e do plano de ação com os

responsáveis e seus respectivos prazos é fundamental para garantir os resultados

pactuados. Para isto é necessário implantar a cultura dos Painéis Gerenciais mensais

e a sistemática de acompanhamento.
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• Iniciativa: Implantar Programa de Gestão de Pessoas e Formação Contínua

Ação: Reestruturar programa de formação inicial e continuada de estagiários e

mecanismos para garantir a assiduidade nos treinamentos.

Esta ação conta com o levantamento das necessidades de capacitação do quadro de

pessoal da DPE/AM para definição dos temas a serem trabalhados. Após esta etapa

será definido e divulgado o calendário anual de formação dos colaboradores.

• Iniciativa: Implantar Programa de Gestão de Pessoas e Formação Contínua

Ação: Instituir Avaliação Periódica 180° dos estagiários, servidores e Defensores

atrelado à feedback estruturado e plano de capacitação

Será criado um modelo de avaliação 180° para estagiários, servidores e Defensores

Públicos que será aplicado periodicamente via web. Os resultados deverão ser

analisados e uma sistemática de feedback também será implantada. Esta avaliação e

as lacunas identificadas deverão ser base para o plano de capacitação anual.
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• Iniciativa: Assegurar a atualização da infraestrutura física dos imóveis

Ação: Definir Padrão Mínimo Ambiental

Para esta ação será necessário primeiramente fazer um levantamento de toda a

estrutura física e móvel disponível atualmente nas unidades. O próximo passo será

definir o número de equipamentos necessário por estagiário, servidor e Defensor

Público e estabelecer um padrão ideal a ser seguido em todas as unidades.

• Iniciativa: Assegurar a atualização da infraestrutura física dos imóveis

Ação: Conquistar recursos para adequação do edifício da nova sede da DPE/AM

Um projeto básico da reforma do prédio disponível para a nova sede deverá ser feito

para servir de base para um portfólio. Este portfólio será entregue junto com o pleito

para o aumento do repasse de verbas à Assembleia Legislativa e para a solicitação de

financiamento de outros órgãos.
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• Iniciativa: Assegurar a atualização da infraestrutura física dos imóveis

Ação: Viabilizar licitação para adequação do edifício para nova sede da DPE/AM

Com novos recursos obtidos o próximo passo para adequar o edifício para a nova

sede da DPE/AM será a realização de uma licitação. Nesta etapa será necessário fazer

um projeto arquitetônico, civil, elétrico, lógico e executivo

• Iniciativa: Fortalecer e aprimorar a TI

Ação: Capacitar todas as unidades no uso do sistema Próton

O uso do Próton foi definido pelo Conselho Superior como obrigatório e para que

todas as unidades possam utilizar do sistema será necessário criar um calendário e

segui-lo para capacitar todos os servidores, estagiários e Defensores para utilizarem.

• Iniciativa: Fortalecer e aprimorar a TI

Ação: Reformular sistema Próton para maior usabilidade e atendimento das

solicitações dos Defensores

O sistema Próton deve ser de fácil entendimento para todos os usuários sendo

necessário algumas alterações que deverão ser solicitadas, testadas e implantadas.

Por fim, todos os usuários deverão ser capacitados nas novas funcionalidades.
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Por fim, todos os usuários deverão ser capacitados nas novas funcionalidades.

• Iniciativa: Projeto Disk Defensoria (129)

Ação: Ampliar os serviços do 129 e estruturar treinamento para novos serviços.

Com o redesenho do processo de atendimento o Disk 129 se tornou peça

fundamental no fluxo. Fez-se então necessária a ampliação dos serviços que

atualmente são oferecidos. Algumas das ações são: modelagem do processo de

atendimento, estabelecimento de padrões de atendimento e divulgação dos novos

serviços para a comunidade.

• Iniciativa: Buscar a excelência nos gastos da Defensoria Pública

Ação: Estabelecer rotina de acompanhamento do custo por atendimento nas

Unidades

Para esta ação será necessário estabelecer uma sistemática de acompanhamento dos

custos por atendimento em cada unidade por um responsável da gerência

administrativa. Esta sistemática deverá também ser divulgada para todos os que

compõe o quadro da DPE/AM
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• Iniciativa: Buscar a excelência nos gastos da Defensoria Pública

Ação: Formular o planejamento de gastos.

Este planejamento deverá começar pelo levantamento dos gastos por conta contábil

da DPE/AM durante os últimos dois anos, mês a mês. O segundo passo será a

elaboração de diversos cenários com diferentes projeções de gastos para os anos

seguintes com a validação do DPG. Por fim será necessário criar uma sistemática de

acompanhamento dos gastos.

• Iniciativa: Buscar a excelência nos gastos da Defensoria Pública

Ação: Implantar Medidas de Redução das Contas de Consumo da DPE.

Além do levantamento dos principais custos da DPE/AM foi estabelecido que serão

elaboradas alternativas para a redução destes custos.

• Iniciativa: Buscar a excelência nos gastos da Defensoria Pública

Ação: Implantar o Portal da Transparência

O Portal da Transparência deverá conter as informaç~eos essenciais da DPE/AM

disponibilizadas para a sociedade garantindo assim mais credibilidade à instituição.

Para a implantação do mesmo é necessário levantar os requisitos necessários, licitar,

implantar o projeto e divulgar.
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• Iniciativa: Projeto Qualidade Total

Ação: Treinar os Servidores na Política da Qualidade

Após a criação do setor de Gestão de Qualidade será necessário treinar os servidores

na Política da Qualidade estabelecendo assim um calendário de formação.

• Iniciativa: Implantar Programa de Gestão de Pessoas e Formação Contínua

Ação: Criar calendário de formação anual de servidores e mecanismos para

garantir a assiduidade no treinamento

As formações deverão ser definidas com base nas lacunas identificadas nas

avaliações 180° realizadas. Assim deverá ser criado um calendário anual e

mecanismos para garantir a assiduidade nos treinamentos.
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• Iniciativa: Assegurar a atualização da infraestrutura física dos imóveis

Ação: Estabelecer ciclo de reformas para adequação da infraestrutura das

unidades da DPE/AM

O primeiro passo para o início deste projeto estratégico é a realização de parceria

com outras secretarias com o intuito de obter a mão de obra de um

engenheiro/arquiteto como apoio. Assim será possível fazer uma avaliação de cada

unidade, definir os serviços necessários, realizar aquisição e definir o calendário de

reformas.

• Iniciativa: Promover a solução Extrajudicial de Conflitos

Ação: Realizar estudo de redesenho do processo de Conciliação

Para redesenhar o processo de Conciliação será preciso mapear o fluo atual do

processo com suas desconexões, alinhar as sugestões de melhoria, desenhar um

processo ideal, definir os indicadores e metas a serem acompanhados, elaborar um

plano de implementação do processo. Por fim deverá ser feito um Projeto Piloto

e/ou simulação do novo processo.
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• Iniciativa: Ampliar a atuação da DPE no Estado do Amazonas

Ação: Redesenhar a modalidade de atuação da DPE/AM no interior do Estado e

o papel do GTI.

Para redesenhar a modalidade de atuação da DPE/AM será preciso mapear o fluo

atual do processo com suas desconexões, alinhar as sugestões de melhoria, desenhar

um processo ideal, definir os indicadores e metas a serem acompanhados, elaborar

um plano de implementação do processo. Por fim deverá ser feito um Projeto Piloto

e/ou simulação do novo processo.

• Iniciativa: Implantar Programa "DPE Explica"

Ação: Implantar TVs e Sinalização Padrão nas Unidades da DPE para divulgação

de vídeos institucionais e informações.

A implantação das TVs e sinalização padrão das unidades deverá contar primeiro com

o levantamento da atual necessidade e estoque de material na DPE/AM. O passo

seguinte é efetuar a compra das necessidades e realizar a distribuição.
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• Iniciativa: Implantar Programa "DPE Explica"

Ação: Estabelecer Parcerias com Veículos de Comunicação Externa para

participação da DPE .

Para aprimorar a divulgação da DPE/AM e de seus resultados será necessário mapear

as oportunidades e elaborar propostas de parcerias. Em seguida está previsto a

articulação e a definição de um jornalista para ser o responsável por executar junto

ao parceiro a divulgação nas redes de TV e rádio.

• Iniciativa: Implantar Programa Atendimento Seguro

Ação: Viabilizar a Casa Militar na DPE/AM.

Garantir a segurança dos assistidos e de seus servidores, estagiários e Defensores é

papel da Defensoria Pública porém é necessária a viabilização da Casa Militar nas

unidades. Para que isto aconteça está previsto o levantamento das necessidades, a

elaboração de um projeto e a o encaminho de um pleito ao Governador com este

pedido.
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• Iniciativa: Implantar Programa "Fala DPE"

Ação: Criar campanha Anual das Boas Práticas pelos Defensores e Servidores .

A motivação dos colaboradores é fundamental em qualquer instituição por isso foi

criado o projeto estratégico da Campanha Anual das Boas Práticas pelos Defensores

e Servidores que contará com programa de incentivo às boas práticas, reformulação

do Prêmio Nabuco e ampla divulgação.

• Iniciativa: Reorganizar a Defensoria Pública Itinerante

Ação: Definir e propiciar recursos de pessoal, tecnológicos móveis e registros

adequados no sistema.

De grande valia para o atendimento ao assistido a Defensoria Pública Itinerante

contará ações estratégicas para sua reorganização. O primeiro passo é definir os

principais recursos necessário para seu pleno funcionamento e a aquisição dos

mesmos.
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• Iniciativa: Reorganizar a Defensoria Pública Itinerante

Ação: Redefinir Periodicidade de atuação e Calendário anual da Defensoria

Itinerante.

Outro item a ser reviso na Defensoria Pública Itinerante é a avalição da periodicidade

que deverá ser realizada no ano seguinte. Assim será possível elaborar um calendário

prévio e divulgá-lo para a comunidade.

• Iniciativa: Reorganizar Atuação do Serviço Social

Ação: Redistribuir os servidores do Serviço Social nas Unidades de Atendimento e

redesenhar seus os papéis, rotina e ferramentas de acompanhamento.

O Serviço Social é extremamente importante no atendimento ao assistido e foi

levantada a necessidade de reorganizá-lo. Para isso os servidores deste segmento

serão redistribuídos pelas unidades e seus papéis, rotina e as ferramentas de

acompanhamento de seus resultados serão redesenhados e divulgados.
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• Iniciativa: Implantar Programa "DPE Explica"

Ação: Criar e Divulgar os vídeos institucionais da DPE

Vídeos institucionais são fundamentais para que a DPE/AM possa mostrar os seus

resultados e serviços para a comunidade e outros órgãos. O departamento de

comunicação ficou responsável por levantar as prioridades a serem divulgadas,

elaborar os vídeos com o apoio de uma empresa e divulgá-los nas redes escolhidas.

• Iniciativa: Fortalecer a relação com outras instituições

Ação: Criar a Assessoria de Relação Institucional junto ao DPG.

A Assessoria de Relação Institucional irá auxiliar a Defensoria Pública do Estado do

Amazonas a articular políticas, ações, projetos e programas com outros órgãos do

Governo do Estado. Outro papel será o monitoramento dos assuntos de interesse da

organização principalmente no acompanhamento da tramitação de propostas na

Assembleia e procedimentos relativos à Defensoria Pública e no Conselho Nacional

de Justiça
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• Iniciativa: Projeto Qualidade Total

Ação: Contratar um Órgão de certificação (ISO 9000)

• Iniciativa: Projeto Qualidade Total

Ação: Implantar Ciclo de auditoria interna, análise crítica e ação corretiva

(unidades de atendimento e setor administrativo)

Será uma das funções do Setor de Qualidade realizar auditoria interna, análise crítica

e ações corretivas.

• Iniciativa: Promover a solução Extrajudicial de Conflitos

Ação: Realizar Campanha Anual de Conciliação da DPE/AM

Esta ação contará com mutirão de audiências de conciliação e outras atividades

envolvendo servidores e Defensores Públicos. O calendário será de responsabilidade

do DEPLAN.

• Iniciativa: Fortalecer e aprimorar a TI

Ação: Estabelecer convênio com o Tribunal de Justiça e integrar sistema utilizado

pelo Tribunal da Justiça com o Próton

Apontada como uma grande dificuldade dos Defensores a falta de integração do

sistema utilizado pela DPE/AM (Próton) e o utilizado pelo Tribunal de Justiça acarreta

diversos problemas no atendimento ao assistido. Foi então criada uma iniciativa para

que os sistemas se integrem, agilizando assim o processo do assistido.
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• Iniciativa: Fortalecer e aprimorar a TI

Ação: Definir as necessidades e desenvolver módulo/sistema automatizado para

atividades administrativas

É de extrema importância a automatização dos processos administrativos sendo

necessário primeiramente mapear as necessidades atuais de cada área. O segundo

passo é desenvolver este módulo ou sistema que atenda a todos os requisitos.

• Iniciativa: Fortalecer e aprimorar a TI

Ação: Implantar Gerenciador Eletrônico de Documentos Administrativos

Para implantar o GED será necessário levantar todos os requisitos para compor um

edital. Os passos para a contratação formal deverão ser seguidos conforme os

requisitos de uma licitação. Com um fornecedor vencedor e entrega dos

equipamento e entrega do sistema deverão ser feitos os testes e a validação dos

procedimentos. Por fim faz-se necessário o treinamento dos usuários que irão o irão

utilizar.
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• Iniciativa: Assegurar quadro de pessoal das unidades e sede da Defensoria

Ação: Estabelecer Padrão Mínimo de Pessoal

O Padrão Mínimo de Pessoal deverá seguir as seguintes etapas: definir quadro de

pessoal, definir competências de cada servidor, estabelecimento do padrão que

possa suprir todas as necessidade do atendimento ao assistido e validação deste

padrão com o Defensor Público Geral.

• Iniciativa: Assegurar a atualização da infraestrutura física dos imóveis

Ação: Estabelecer parcerias com outros órgãos para apoio nos projetos de

Engenharia e Arquitetura

Devido ao fato da DPE/AM não possuir em seu quadro de pessoal engenheiros ou

arquitetos foi traçada uma iniciativa estratégica para o estabelecimento de parcerias

com outros órgãos ou Secretarias para que os projetos aqui neste planejamento

citados possam ser feitos sem ônus para a DPE.
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• Iniciativa: Implantar Programa de Gestão de Pessoas e Formação Contínua

Ação: Promover a capacitação dos membros da Administração Superior da

Defensoria Pública, com a finalidade de assegurar um modelo permanente de

avaliação, direção e monitoramento adequado da Instituição.

O primeiro passo para esta iniciativa é definir os temas que serão tratados nos

treinamentos para que seja possível realizar a contratação ou parceria com empresas

especializadas. Com esta definição segue o próximo passo: definição e divulgação do

calendário de treinamentos.

• Iniciativa: Implantar Programa de Gestão de Pessoas e Formação Contínua

Ação: Criar Programa de formação de líderes (gestão para resultados, gestão de

pessoas e administração pública)

O primeiro passo para esta iniciativa é definir os temas que serão tratados nos

treinamentos para que seja possível realizar a contratação ou parceria com empresas

especializadas. Com esta definição segue o próximo passo: definição e divulgação do

calendário de treinamentos.
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• Iniciativa: Implantar Programa de Gestão de Pessoas e Formação Contínua

Ação: Criar Seminário Anual da DPE/AM para partilha de boas práticas, palestras,

workshops e confraternização (certificação)

O Seminário Anual da DPE/AM será um momento em que todos os Defensores

Públicos poderão .

• Iniciativa: Ampliar os Recursos Orçamentários

Ação: Obter financiamentos e recursos extras orçamentários

O processo de obtenção de recursos extra orçamentários e financiamentos foi

modelado no ano de 2017 com o apoio de uma equipe do corpo administrativo da

DPE/AM. Conforme estabelecido no processo o primeira etapa é a consolidação dos

dados internos e do Estado do Amazonas. Com isto em mãos deve-se preparar o

projeto e suas análises para então submete-lo aos órgãos financiadores.
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• Iniciativa: Projeto Qualidade Total

Ação: Definir a Política Documental: Manuais, Política da Qualidade e Controle

dos Processos.

O setor de qualidade deverá definir uma política documental incluindo manuais,

controle de processos e Procedimentos Operacionais Padrões.

• Iniciativa: Projeto Qualidade Total

Ação: Instituir reunião mensal de divulgação de resultados e boletim.

Os resultados dos indicadores estabelecidos neste planejamento estratégico deverão

ser mensalmente reportados ao DPG e à toda a equipe da DPE. Para que isto ocorra

regularmente é necessário instituir calendário com reuniões mensais.

• Iniciativa: Implantar Programa Atendimento Seguro

Ação: Implementar mecanismos de controle de acesso à DPE

O acesso à Defensoria Pública do Estado deverá ser monitorado como uma forma de

garantir a segurança de todos aqueles que trabalham e são atendidos nela.
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• Iniciativa: Projeto Disk Defensoria (129)

Ação: Dimensionar equipe, equipamentos, sistemas e readequação necessária da

sala do Disk 129

Após a validação do Projeto Piloto do novo Disk 129 será realizada a expansão para

as outras unidades de atendimento e áreas da DPE. Esta expansão terá que contar

com o redimensionamento do setor com novas pessoas que poderão atender a nova

demanda assim como a disponibilização de equipamentos e novo layout que

suportem a estrutura necessária.

• Iniciativa: Fortalecer e aprimorar a TI

Ação: Buscar/implantar novas soluções para fornecimento de internet com

melhor qualidade nas Unidades

O bom funcionamento da internet tem papel essencial no atendimento ao assistido.

• Iniciativa: Buscar a excelência nos gastos da Defensoria Pública

Ação: Elaborar e implementar Plano Anual de Compras

O Plano Anual de Compras deverá ser elaborado e implantado pelo DEPLAN para

cada ano seguinte contemplando todas as ações previstas no Planejamento

Estratégico e compras de rotina da DPE/AM.
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• Iniciativa: Buscar a excelência nos gastos da Defensoria Pública

Ação: Elaborar e implementar Plano Anual de Compras

O Plano Anual de Compras deverá ser elaborado e implantado pelo DEPLAN para

cada ano seguinte contemplando todas as ações previstas no Planejamento

Estratégico e compras de rotina da DPE/AM.

• Iniciativa: Buscar a excelência nos gastos da Defensoria Pública

Ação: Fortalecer os procedimentos do Controle Interno

A primeira etapa desta ação é a realização de um estudo dos papéis e

responsabilidades do Controle Interno e as oportunidades de melhoria. Este estudo

deverá ser aprovado pelo DPG e deverá ser feito um plano de implementação de

todas as melhorias sugeridas. Caso tenha algum recursos necessário para esta

implementação o mesmo deverá ser viabilizado após aprovação do DPG.

• Iniciativa: Fortalecer e aprimorar a TI

Ação: Redimensionar e atualizar parque tecnológico da DPE

O parque tecnológico atual da DPE deverá ser dimensionado como primeira ação

para a atualização do mesmo. Após levantadas todas as necessidades o setor de

Tecnologia deverá entrar com um pedido de licitação para aquisição.
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• Iniciativa: Fortalecer e aprimorar a TI

Ação: Desenvolver e implantar a Intranet

A Intranet será uma das formas de aprimorar a comunicação entre os membros,

servidores e estagiários da instituição. O primeiro passo para a implementação será o

levantamento dos requisitos para elaboração de um termo de referência. Após esta

etapa o processo de licitação deverá tramitar normalmente até que o serviço seja

adquirido. Por fim, toda a equipe de TI e comunicação deverá ser treinada na

alimentação da Intranet e divulgação dos conteúdos.

• Iniciativa: Buscar a excelência nos gastos da Defensoria Pública

Ação: Criar procedimento para divulgar relatórios de prestação de contas,

mensal, trimestral e anual pela Diretoria de Finanças

A credibilidade da Instituição é citada na visão da DPE e para que seja possível

alcançar é imprescindível a criação de procedimentos para divulgar relatórios de

prestação de contas mensal, trimestral e anual pela diretoria de finanças.
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• Iniciativa: Buscar a excelência nos gastos da Defensoria Pública

Ação: Redesenhar o processo de lançamento de gastos

O processo de lançamento de gastos deverá iniciar pelo mapeamento do fluxo atual

e levantamento das desconexões do processo. O próximo passo é a discussão e

validação das ideias de melhoria. Assim será possível fazer o redesenho do fluxo do

processo que deverá contar com um plano de implementação.

• Iniciativa: Buscar a excelência nos gastos da Defensoria Pública

Ação: Criar centro de custo por unidade e orçamento próprio

Para que seja possível realizar um controle maior de custos será necessário a criação

dos centros de custos por unidade e estabelecimento de orçamento próprio para

cada uma delas.

• Iniciativa: Assegurar quadro de pessoal das unidades e sede da Defensoria

Ação: Definir e divulgar critérios para lotação de Servidores Públicos nas

unidades

A lotação de servidores públicos nas unidades deverá seguir um critério estabelecido

de acordo com o Padrão Mínimo de Pessoal definido.
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• Iniciativa: Assegurar quadro de pessoal das unidades e sede da Defensoria

Ação: Estabelecer programa de estágios para outros cursos

O programa de estágios para outros cursos como administração e serviço social irá

apoiar a Defensoria Pública do Amazonas a oferecer um melhor atendimento ao

assistido sem onerar tanto no orçamento disponível.

• Iniciativa: Assegurar quadro de pessoal das unidades e sede da Defensoria

Ação: Mapear funções e cargos dos servidores lotados na DPE/AM

Todos os cargos e funções de servidores da DPE deverão ser mapeados para

identificação de desvios .

• Iniciativa: Assegurar quadro de pessoal das unidades e sede da Defensoria

Ação: Criar condições jurídico-financeiras para a realização do concurso público

para servidores e Defensores Públicos

• Iniciativa: Implantar Programa de Gestão de Pessoas e Formação Contínua

Ação: Redesenhar o Prêmio Nabuco para reconhecimento das Boas Práticas dos

defensores e servidores anualmente

O redesenho do Prêmio Nabuco hoje foi estabelecido como um Projeto Estratégico

para incentivar os Defensores Públicos e servidores a buscarem por boas práticas

dentro da instituição.
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• Iniciativa: Implantar Programa "Fala DPE"

Ação: Utilizar a intranet como meio de comunicação

Outra forma de aprimorar a comunicação será a utilização da intranet como forma de

informar aos usuários as atualizações da DPE/AM.

• Iniciativa: Implantar Programa "Fala DPE"

Ação: Criar Boletim Mensal para a comunidade interna da DPE/AM

O Boletim Mensal para a comunidade interna da DPE/AM servirá também como

meio de comunicação para divulgação de todos os resultados da instituição durante

o mês. Nele serão apresentados os indicadores, suas metas e os resultados. Será

necessário a contratação de uma empresa para consultoria técnica na elaboração e

emissão do mesmo.

• Iniciativa: Implantar Programa "Fala DPE"

Ação: Utilizar Lista de Distribuição (Whatsapp) para comunicação diária de

conteúdos da DPE/AM

Como meio de comunicação diária, fácil, sem custos e rápida com todos os

servidores, estagiários e Defensores Públicos foi definido o aplicativo Whastapp. Por

meio dele serão enviados pequenos releases de informações e novidades da

Defensoria Pública do Amazonas diariamente.
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• Iniciativa: Implantar Programa "DPE Explica"

Ação: Promover treinamento na área de mídia para membros a fim de

aperfeiçoar a capacidade de se relacionar com os jornalistas e sociedade

Cada vez mais a Defensoria Pública está tendo a oportunidade de mostrar suas ações

na mídia e para que esta exposição ocorra da forma a trazer somente benefícios para

a DPE/AM foi levantada a necessidade de um treinamento na área de mídia. O

mesmo deverá ser feito com uma empresa especializada na área que possa dar o

suporte necessário aqueles que são porta-vozes da instituição.

• Iniciativa: Implantar Programa "DPE Explica"

Ação: Estabelecer Parcerias com as equipes de Comunicação dos locais que a as

unidades de atendimento da DPE estão localizadas

Muitas unidades de atendimento estão localizadas em shopping centers ou

faculdades por exemplo e é de extrema importância o estabelecimento de uma

parceria com eles. O feedback que poderá ser fornecido por estas empresas irão

servir de ideias de melhoria para a DPE/AM.
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• Iniciativa: Assegurar a atualização da infraestrutura física dos imóveis

Ação: Implantar espaço lúdico nas Unidades de Atendimento (Família)

É característico do perfil do assistido ir ao atendimento acompanhado de entes ou

amigos, principalmente de seus filhos ou crianças de sua responsabilidade. Para que

o assistido fique mais confortável ao ser atendido foi definido que um espaço lúdico

seria criado em cada unidade de atendimento da área de família servindo assim

como um espaço onde as crianças poderiam se distrair.

• Iniciativa: Reorganizar a Defensoria Pública Itinerante

Ação: Redesenhar os processos para minimizar o impacto nas Defensorias

forenses, retrabalho e não adoção dos requisitos das varas locais.

O processo de atendimento na Defensoria Itinerante deverá ser revisto para que o

impacto das tarefas realizadas durante o atendimento não acarrete em retrabalho

quando o processo tramitar até as outras unidades de atendimento.
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• Iniciativa: Definir novas formas de captação de Recursos Orçamentários

Ação: Realizar estudo de transformação da Escola em Fundação e alternativas de

arrecadação de fundos específicos

A transformação da Escola da DPE/AM em Fundação deverá ser estudada levando

em consideração os prós e contras desta mudança. Com o parecer em mãos o a

análise deverá ser levada ao Defensor Geral Público para validação e em caso

positivo, um projeto deverá ser elaborado e enviado à Alta Administração.

• Iniciativa: Atendimento aos Assistidos da DPE

Ação: Realizar estudo para criação do núcleo de sucessões

O estudo para a criação do núcleo de sucessões deverá conter uma análise de boas

práticas de outras Defensorias Públicas do Brasil e o levantamento da legislação

vigente. Outro requisito para o projeto será também o levantamento das demandas

de sucessões atuais da DPE/AM. Por fim deverá ser realizado uma pesquisa de

opinião com os Defensores Públicos e apresentado um projeto ao DPG.



9. SEMINÁRIO 

O seminário estratégico “DPE 2020: O futuro se faz Agora” foi a culminância de 4

meses de trabalho de planejamento estratégico. O evento foi realizado na Arena da

Amazônia com a presença de 73 Defensores e diretores da DPE/AM e teve como

objetivo pactuar a identidade organizacional (missão, visão e valores), metas e

iniciativas estratégicas necessárias para o alcance da Visão de Futuro da DPE 2020. O

Seminário Estratégico aconteceu no dia nacional da Defensoria Pública e no dia do

Defensor Público (19 de maio de 2017).

O evento contou também com a presença do Governador do Amazonas, o Secretário

de Esportes do Amazonas e o Subsecretário de Educação do Amazonas. A

apresentação do seminário teve início às 09:30 após a recepção e entrega dos kits

com uma pausa para o almoço e retornando à apresentação logo depois. Para

finalizar com chave de ouro foi promovida uma partida de futebol na Arena com a

participação da equipe da DPE.
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Defensores Públicos e Gestores Apresentação do Instituto Aquila

Subdefensor Público Geral

Chegada dos Participantes do Evento Membros da Defensoria Pública e do 
Governo do Estado

Defensores Públicos na Arena da Amazônia
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O planejamento estratégico é um processo de aprendizado continuo e fruto do

esforço comum. Ele contou com a participação de toda a organização, no total foram

16 entrevistas internas estratégicas realizadas, 5 entrevistas externas, 87 respostas

de Defensores Públicos à Pesquisa Online, 160 assistidos entrevistados e 11 unidades

visitadas.

A primeira parte da apresentação do Seminário mostrou aos participantes um

overview de tudo o que já tinha sido apresentado em Painéis Gerenciais sobre o

Planejamento Estratégico: assistido oculto, pesquisa com o assistido, pesquisa

interna (radar online) e o resumo das entrevistas estratégicas.

A Identidade Organizacional da DPE/AM foi apresentada e validada por todos os

participantes assim como os indicadores e metas previamente validados. E, para

finalizar a primeira etapa do evento foi apresentada a matriz SWOT da Instituição

com as principais forças, fraquezas, oportunidades e ameaças.

A segunda etapa do planejamento contou com a apresentação dos eixos, iniciativas e

objetivos estratégicos apresentados no item anterior.Foi apresentado um mapa

estratégico da DPE/AM 2020 contendo a Missão, Visão, eixos e suas respectivas

iniciativas. Este mapa também foi impresso e assinado por todos os participantes

pactuando assim o papel, contribuição e empenho de cada um para alcançar os

objetivos que ali foram traçados.
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10. CONSIDERAÇÕES                    
FINAIS 

Observa-se, em algumas instituições, um distanciamento entre o planejamento

estratégico e a sua implementação. Para garantir o sucesso do Planejamento

Estratégico “DPE 2020: O futuro se faz agora” é necessário a implementação de uma

metodologia de gestão e acompanhamento do Plano e de áreas responsáveis por

este acompanhamento.

A metodologia adotada pela Defensoria Pública do Estado do Amazonas se constitui

no estabelecimento de Acordos de Resultado da Alta Administração com os

Defensores Públicos e servidores em cargos de gestão. Também foram pactuadas

metas anuais e definidos mecanismos de acompanhamento.

Essa metodologia continuará sendo aplicada no período de execução 2017-2020 e

deverá ser fortalecida com a evolução de sua institucionalização e seus instrumentos.

A responsabilidade pelo desdobramento das metas setoriais em Acordos de

Resultado, pelo monitoramento sistemático e acompanhamento da implantação de

cada uma das Iniciativas Estratégicas detalhadas neste Plano está a cargo do

Departamento de Planejamento e Gestão.


