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Planejamento

Reflexão

Detesto aventura. Em um barco, quero ter a
certeza que farei uma volta ao mundo e voltar,
no dia e local que escolhi.

Amyr Klink
Navegador brasileiro



Planejamento

Conceito

Situação
Desejada

Situação
Atual



Planejamento

Exemplo

Kid Wants Brother.mp4


Planejamento

Atividade

Você vive cansado(a), está acima do peso, com
dores nas costas e estressado(a). Seu médico disse
que se continuar assim, poderá ter sérias
consequências em pouco tempo.

Você decidiu que até 2020 terá uma vida exemplar,
esbanjando saúde!!

Cite pelo menos três ações de um plano que
contribuirá na realização desse objetivo:



Tático

Operacional

Estratégico
Define diretrizes de atuação 
institucional
Longo prazo

Organização temática 
e/ou geográfica
Médio prazo

Projetos, processos de 
trabalho e atividades
Curto prazo

Os três níveis são 
integrados e 

interdependentes

Planejamento

Níveis



Comunicação eficaz inter e entre níveis, antes e 
durante a execução dos planos

Planejamento

Aspectos Fundamentais para o Ministério Público

Objetivos claros e conhecimento por todos da 
relação do trabalho com as estratégias

Consideração da arquitetura organizacional e das 
obrigações  constitucionais e normativas



Sistema Produtivo

O Processo de Transformação

ENTRADA

Recursos a serem 
transformados:
matérias-primas, pessoas, 
informações Recursos de transformação:

infraestrutura, pessoas, 
ferramentas, trabalho

SAÍDA

Bens e serviços:
mudança de estado 
físico, lugar ou 
conteúdo



Pessoas

O Principal Recurso do Ministério Público

O segredo que faz a diferença



Pessoas

Clima Organizacional



Pessoas

Clima Organizacional

brasileiro são gastos anualmente com 
as consequências do estresse

3,5% do PIB

Fonte dos próximos slides: MAFFIA, L. N.; PEREIRA, L. Z. Estresse no trabalho: estudo com gestores públicos do estado de Minas Gerais. Ed. 79. Nº 3. Porto Alegre: REAd, 2014.

70% dos brasileiros
economicamente ativos sofrem tensão excessiva 
em seu cotidiano



49,64%

40,88%

35,04%
Realização do máximo de trabalho com o mínimo de 

recursos, de forma exagerada

Muitos prazos e prazos apertados

Realização de várias atividades ao mesmo tempo, com alto 
grau de cobrança

Pessoas

Clima Organizacional

Fontes de tensão no trabalho



Pessoas

Clima Organizacional

Vivenciar conflitos por perceber-se em sobrecarga e não ter 
como questionar a situação, por exercer função de gestor

Ter dificuldade de conciliar vida profissional e pessoal

Vivenciar conflitos decorrentes da necessidade de ser 
inovador e dotado de autonomia e ao mesmo tempo ter que 

se subordinar às normas institucionais

Não ter tempo para viver com mais qualidade de vida, 
apesar de ter consciência desta necessidade

Fontes de tensão do trabalho do gestor público

58,96%

51,49%

47,76%

44,78%



Pessoas

Clima Organizacional
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Pessoas

Jogando por um Mundo Melhor

Kid Wants Brother.mp4


Pessoas

Jogando por um Mundo Melhor

Como “pegar” os sentimentos que os jogos 
proporcionam e aplicá-los ao mundo real?



Pessoas

Gamificação



Pessoas

Espírito de Jogadores

“O que”, nos jogos, faz com que seja 
impossível nos sentirmos um fracasso?



Pessoas

Espírito de Jogadores

Consciência da importância da missão

COLABORAÇÃO

FEEDBACK 
CONTÍNUO
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Trabalho

Tipos

Projetos Processos de Negócio

Similaridades
Realizados por pessoas

Limitados aos recursos disponíveis
Planejados, executados e controlados

Diferenças Temporários e únicos Contínuos e repetitivos



Trabalho

Projetos

Iniciação e
Planejamento

Realização Finalização

Gerenciamento

Início Término 
planejado

Resultado 
único



Trabalho

Porte dos Projetos



Trabalho

Projetos no Ministério Público

Promotorias de Justiça / Centros de Apoio Operacional

• Criação/Remodelagem de Websites (intranet)

• Compilação de Posicionamentos

• Diminuição de Índices de Criminalidade

• Mapeamentos de Processos de Trabalho

• Condução de Inquérito Civil

A realização de projetos diminui demandas pontuais!!
Exemplo: Proliferação de casos de pedidos de medicamento vs. Efetivar garantia de direito à 
saúde.



Trabalho

Sucesso dos Projetos

Projetos precisam ser gerenciados!!

Os projetos são 2,5 vezes mais bem 
sucedidos quando são utilizadas práticas 

de gerenciamento de projetos 
comprovadas.

89%

34%

Projetos 
gerenciados

Projetos não 
gerenciados Fonte: PMI, 2016



Trabalho

Atividade

Sua tia Elvira, sábia senhora do interior, perto dos 
seus 93 anos, revelou que o segredo da sua 
longevidade é comer um ovo de galinha caipira cozido 
todas as manhãs. Você decidiu prontamente seguir 
esta dica.

1) Descreva do início ao fim e detalhadamente o 
passo a passo de cozinhar o ovo todas as manhãs e 
servir-se dele.



Trabalho

Gerenciamento de Processos de Negócio (BPM)

Receber 
Autos

+

Triar

+

Examinar

+

Minutar

+

Revisar

+

Manifestar

+

Assinar

+

Devolver 
Autos 

+

Imprimir

+

Colaborador 1

Colaborador 2

Colaborador 3

Promotor de Justiça

Tratar Autos Judiciais



Trabalho

Gerenciamento de Processos de Negócio (BPM)

Mapeamento de Processos de Negócio

#hoje#ontem #futuro

Introducing Amazon Go and the world%E2%80%99s most advanced shopping technology.mp4


Trabalho & Vida

Reflexão Final

Melhore continuamente e 
questione, sempre!



Compartilhando Conhecimento
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Vamos conversar sobre gestão?


