Monitoramento de Metas



Objetivos
O monitoramento das metas contribuirá para a sensibilização dos
colaboradores

internos

com

a

estratégia

do

Poder

Judiciário

Tocantinense, estimulando a inovação criativa e o comprometimento
individual e coletivo.
Tem como desafio constituir base de dados dos resultados setoriais
da organização que contribuirão para aferição da produtividade dos
colaboradores e formação do desempenho da Justiça tocantinense;
Disponibilizar à equipe de líderes do planejamento estratégico e
gestores de projetos acesso de resultados, em tempo real, para
monitoramento das fases e etapas de implementação dos projetos;
- Proporcionar intervenções precisas quando necessárias;
- Implementar ferramentas suficientes para o monitoramento
proposto.



Justificativa

A implementação da Gestão Estratégica, delimitada pela Resolução
n.º 70 do CNJ, requer intervenção nos meios de fazer e de medir
resultados. Para tanto, o processo de gestão da estratégia requer
instrumentos modernos e eficazes para aferição dos resultados, de
forma a extrair, a qualquer tempo, dados dos indicadores que medem
o cumprimento de quaisquer das metas produzidas no planejamento
que ora se estabelece.
O projeto de monitoramento das metas indicará as ações estratégicas
a serem adotadas para atingir esses fins.
- Plano Estratégico elaborado
- Aprovação e lançamento do plano Estratégico
- Projetos estratégicos conclusos

- Organização de dados para primeira reunião estratégica/2010
- Realização da primeira reunião de monitoramento da estratégia
- Definição de agenda para detalhamento da estratégia nos níveis
organizacionais
- Detalhamento da metodologia BSC nas unidades de negócio do TJTO



Resultados
Resultados Alcançados:
Avaliação do termo de encerramento do projeto:
O Projeto foi desenvolvido dentro das possibilidades de tempo,
pessoal, estrutura física e material disponíveis. Como o projeto visava
implantar e consolidar o planejamento estratégico no TJ-TO, tal foi
plenamente alcançado. Atualmente conta com uma equipe que
executa e gerencia toda a estratégia. Quatro servidores gerenciam a
área de projetos. Dois são responsáveis pela estatística e um pelo
planejamento além do coordenador da equipe. Há também um
servidor, que não está lotado na COGES, mas é responsável pela
execução

do

Planejamento

orçamento. Atualmente
Estratégico.

Isso

o

evidencia

PPA está alinhado
que

o

ao

Planejamento

Estratégico foi alinhado ao orçamento.
Com a implantação do monitoramento, um dos principais objetivos
expressos no escopo do projeto que é “disponibilizar à equipe de
líderes do planejamento estratégico e gestores de projetos acesso
aos resultados, em tempo real, para monitoramento das fases e
etapas de implementação dos projetos” foi totalmente alcançada.
Atualmente a equipe de estatística monitora todas as metas, além do
que está instalado e em início de funcionamento o GP web, programa
que irá monitorar toda a gestão estratégica.

