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O
Apresentação

Cartilha virtual.indd   6-7 13/11/2012   13:58:59

O TCEMG, com o objetivo de intensi�car seu exercício de �scalização e em cumprimento a sua missão 
constitucional, iniciou a implementação do plano estratégico em 2004, com a adoção de novos procedimentos 
e ações com vistas a aprimorar a gestão dos recursos públicos e garantir tempestividade, celeridade e e�ciência 

nas ações de controle.

Dando seguimento aos procedimentos, foi implementado o Plano Estratégico 2010/2014, resultante das experiências 
já iniciadas, o que vem permitindo consolidar, de�nitivamente, a cultura da gestão estratégica na Casa.

No contexto atual, novas diretrizes estão sendo de�nidas para que o TCEMG possa continuar a promover as mudanças 
necessárias e aperfeiçoar a �scalização e o controle, fortalecendo seu papel institucional perante a sociedade.

A reformulação atual contempla diversas ações estratégicas, dentre elas, ações voltadas para a de�nição e implantação 
da política de gestão de pessoas, a racionalização dos procedimentos internos, potencialização de resultados 
decorrentes das ações de �scalização e controle, aprimoramento da gestão dos recursos públicos e muitas outras.

Com o contínuo desdobramento dos objetivos estratégicos, o TCEMG, cada vez mais, avança em busca de melhorias 
efetivas, traduzidas em resultados concretos em benefício da sociedade.
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Por meio do Plano Estratégico, o TCE-MG define metas para o futuro, com base nos dados de sua situação atual. Tais 
metas não são escolhidas por acaso, mas selecionadas estrategicamente, com objetivos claros, precisos e mensuráveis, 
que motivarão dirigentes e técnicos e, ainda, permitirão a cobrança dos resultados pelos cidadãos. 

O propósito maior desse trabalho é aperfeiçoar o controle externo, observando oportunidades e ameaças para, cada 
vez mais, atender de forma eficiente, eficaz e efetiva, às demandas da sociedade. E, também, auxiliar o administrador 
público na melhoria da gestão e no alcance de melhores resultados.

Todavia, cabe destacar que o Plano Estratégico, por si só, não garante que os resultados sejam alcançados. É necessário 
que haja a participação efetiva de todos os membros e servidores da instituição para sua plena execução, contribuindo 
para que as idéias contidas nesse plano sejam postas em prática e transformadas em ações concretas, capazes de asse-
gurar resultados positivos para o TCE-MG.

Planos estratégicos

Cartilha virtual.indd   8-9 13/11/2012   13:58:59



11

Primeiro Plano Estratégico: 2004-2008

A primeira edição do Planejamento Estratégico do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais ocorreu em 2004, para 
vigorar no período de 2004-2008, e nasceu da necessidade de integrar todos os segmentos do Tribunal na incessante 
busca de aperfeiçoar o desempenho institucional.

Traduzida em Missão, Visão e Valores, a identidade organizacional do TCE-MG foi definida no workshop de Formulação 
Estratégica realizado em janeiro de 2004, onde também foram estabelecidos os objetivos e as ações estratégicas para 
o período de 2004-2008.

Com o propósito de facilitar a execução dessas ações, adotou-se um modelo baseado na “Gestão com Foco em 
Resultados” e, no âmbito operacional, aquele indicado pela metodologia de “Gerenciamento da Rotina do dia a dia”.

Paralelamente, estabeleceu-se também que esse conjunto de ações estratégicas é contínuo e seus objetivos são 
configurados numa visão de longo prazo.

Todas as atividades de elaboração do Plano Estratégico foram desenvolvidas após análises do ambiente interno e 
externo, das circunstâncias e também da identificação dos pontos frágeis e fortes como um conjunto de fatores que, 
eventualmente, poderiam afetar a qualidade dos serviços e a imagem da instituição.

Na prática foram estabelecidos, como percurso, 12 (doze) estratégias. Os resultados alcançados pelo TCE-MG, no 
período de 2004-2008, podem ser assim visualizados de forma resumida na Linha do Tempo (link para linha).
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Gestão à Vista é um instrumento utilizado para divulgar as informações necessárias ao gerenciamento, por meio de 
painéis indicativos das atividades desenvolvidas pelas unidades organizacionais, de maneira clara e rápida, de forma a 
promover a participação de todos no processo de melhoria dos resultados. 

Os painéis contêm gráficos que espelham as metas e os resultados em determinado período, segundo os padrões 
estabelecidos, atuando como verdadeiro mural de comunicação. Além de contribuir para uma maior transparência na 
divulgação dos dados e informações, possibilita a detecção de problemas, facilitando a busca de soluções e refletindo 
positivamente nos resultados organizacionais.

Este Tribunal de Contas, dando continuidade ao seu processo de desenvolvimento organizacional, está implantando a 
Gestão à Vista gradativamente nas unidades administrativas internas com o propósito de facilitar o gerenciamento das 
atividades pelas chefias, o controle e a avaliação de resultados. O trabalho é desenvolvido por meio do Gerenciamento 
para Resultados.

A Gestão à Vista contribui para o aperfeiçoamento dos processos de trabalho, com a conseqüente democratização, 
transparência e melhoria qualitativa e quantitativa dos resultados, nos diversos níveis gerenciais e na Instituição como 
um todo.

São objetivos da Gestão à Vista: 
•	 Manter	as	pessoas	informadas	sobre	as	prioridades	e	desafios	das	unidades	e	da	Instituição	como	um	todo;	

•	 Incentivar	as	pessoas,	envolver	e	facilitar	a	auto-avaliação	e	a	auto-gestão;	

•	 Mostrar	tendências,	dar	objetividade	e	exatidão	às	decisões;	

•	 Despertar	a	consciência	para	os	objetivos	comuns;	

•	 Permitir	a	transparência	nas	informações.	

Conhecendo a Gestão à Vista
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Segundo Plano Estratégico: 2010-2014

O sistema de planejamento e gestão adotado pelo TCE-MG tem por finalidade disseminar metodologias integradas 
e ferramentas propulsoras dos meios e esforços necessários à eficiente utilização dos recursos disponíveis, condições 
essenciais para viabilizar a obtenção dos objetivos e estratégias desta instituição no cumprimento de sua missão e 
alcance de sua visão de futuro.

O método de gerenciamento implantado a partir do primeiro Plano Estratégico fundamenta-se nos conceitos do Ciclo 
PDCA (Planejar, Desenvolver - executar, Checar - acompanhar e Agir), com a finalidade de buscar o alcance de metas de 
resultados, e no Gerenciamento pelas Diretrizes – GPD, sistema de gestão que tem por objetivo transformar a estratégia 
desta instituição em realidade.

Na fase de elaboração do presente Plano Estratégico Institucional adotou-se, também, a metodologia do Sistema BSC 
– Balanced Scorecard, que permite a adoção de recursos adicionais, que podem conviver em harmonia com os instru-
mentos já em uso em nossa instituição.

Aos objetivos estratégicos estão associadas iniciativas, que compreendem as ações prioritárias da organização para 
um determinado período, visando à solução de problemas identificados ou às inovações necessárias para atender a 
novas demandas, que, por sua vez, serão desenvolvidas por meio de projetos e planos de ação. Esse modelo auxilia 
na tradução da missão institucional e de sua visão de futuro em um conjunto integrado de objetivos, indicadores e 
iniciativas estratégicas.

Por meio do Mapa Estratégico, é possível visualizar a relação de causa e efeito entre uma ação e o resultado esperado 
para um objetivo, sob uma determinada perspectiva.
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Requisitos para alcançar os 
propósitos do Plano Estratégico

  Recursos  e orçamentários;

  Corpo funcional  e motivado;

  Postura orientadora ante aos jurisdicionados;

  Fortalecimento do controle social;

  Tempestividade na sua atuação;

  Integração com os demais órgãos de controle.
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Etapas de construção do Plano Estratégico
A função do planejamento como instrumento de gestão é tornar mais racional o processo decisório, otimizando o 
processo de levantamento e escolha de alternativas, minimizando riscos e custos.

Uma das principais vantagens do planejamento estratégico é permitir que o administrador antecipe decisões para 
corrigir ou neutralizar problemas futuros, ou explorar futuras oportunidades.

O Plano Estratégico contempla a missão, os valores, a visão de futuro, a política institucional, os objetivos e o mapa es-
tratégico com suas respectivas ações, proporcionando sustentação metodológica para se estabelecer a melhor direção 
a ser seguida pelo TCE-MG. 

Missão: por que existimos = para exercer o controle externo da gestão dos recursos públicos, de forma eficiente, eficaz 
e efetiva, em benefício da sociedade.

Visão: o que queremos ser = ser instituição de referência na garantia do direito da sociedade à regular e efetiva gestão 
dos recursos públicos.

Valores: o que é importante para nós = atuar com ética, justiça, transparência e compromisso perante a sociedade, 
assegurando o cumprimento de nossa missão e buscando sempre o processo de melhoria contínua.

Análise do Ambiente: o que pode nos ajudar ou dificultar, quanto ao alcance da visão de futuro.

Mapa Estratégico: aponta, por meio de objetivos estratégicos, o caminho para atingir a visão de futuro da instituição. 
É feito como uma casa, onde o alicerce é o nível operacional, e o nível institucional é o telhado. Ele traduz a missão, a 
visão e a estratégia da instituição em um conjunto de objetivos que direcionam o comportamento e o desempenho 
organizacionais. A tradução da estratégia, por meio desse mapa, cria um referencial comum de fácil compreensão 
por todos os membros da organização, proporcionando a clara percepção de como as atividades de cada um devem 
interagir com os objetivos estratégicos e suas respectivas metas a serem alcançadas. É também um meio para se 
conseguir a partilha da informação e a coerência e harmonia da comunicação.

O diagrama a seguir mostra o fluxo do processo de Planejamento Estratégico em nosso Tribunal de Contas:

Visão

Valores

Missão

Cartilha virtual.indd   18-19 13/11/2012   13:59:10



21

Missão, Visão e Valores

Indicadores e Iniciativas

Planos Anuais

Integração com o Orçamento

O que vem por ai?

Cenários e Sinalizadores
Ambiente 

Externo

Ambiente 
Interno

Oportunidade

Forças

Projetos e
Planos de

 ação

Ameaças

Fraquezas

Mapa Estratégico
Objetivos Estratégicos
(Gerenciamento pelas 

Diretrizes -  GPD 
e Balanced Scorecard 

- BSC) 

Modelagem
Organizacional

Sistema
de Padronização

Desdobramento
de Diretrizes

Execução do Plano Estratégico

O primeiro passo para efetivação do Plano Estratégico deve ser vencer as barreiras e abrir o diálogo franco dentro da 
instituição e entre todos os setores.

Corresponde à fase onde os planos serão implantados e as ações acontecerão.  Existem muitas dificuldades a serem 
vencidas, até que se tenha a efetiva implantação de ações que nos façam atingir os resultados pretendidos. 

Disciplina na execução é palavra-chave.

Trata-se de um desafio. É importante prosseguir nas melhorias necessárias para o alcance de resultados cada vez mais 
efetivos e para aprimoramentos na  realização do controle externo.
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Definição do Plano de Ação

Transformar objetivos estratégicos em ações, realmente não é tarefa fácil, principalmente quando se quer que todo 
esse processo conduza a uma otimização do resultado global da instituição.

Há, portanto, necessidade de uma ferramenta que alinhe os objetivos estratégicos de longo prazo com iniciativas, 
indicadores e ações, para que os resultados sejam alcançados. Essa ferramenta chama-se Plano de Ação, onde estarão 
definidas as atividades priorizadas, com responsáveis e prazos, de modo a permitir um acompanhamento efetivo da 
sua execução.

Em resumo, trata-se de um conjunto de ações suficientes  para se atingir uma meta.
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Monitoramento e Avaliação do Plano

O Plano Estratégico requer avaliação constante do desempenho. Pode-se definir o monitoramento como sendo a ati-
vidade necessária para verificar se as ações, para alcance dos objetivos estratégicos, estão sendo realizadas e se os 
indicadores estão sendo medidos, confirmando ou não se a execução das ações interfere positivamente para o cum-
primento das metas.

Com o monitoramento e avaliação do Plano Estratégico, pode-se alcançar maior transparência no processo de imple-
mentação, por meio da divulgação de informações relacionadas à gestão do TCE-MG.

O sucesso do Plano Estratégico do TCE-MG depende, em sua essência, da implantação de uma política simples de 
monitoramento e avaliação, que consiga gerar informações de boa qualidade e que tenha legitimidade perante as 
unidades implementadoras. Vale destacar, contudo, que as definições e os instrumentos delineados devem ser sempre 
alvo de aperfeiçoamento.

Cartilha virtual.indd   24-25 13/11/2012   13:59:14



Cartilha virtual.indd   26-27 13/11/2012   13:59:14



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Av. Raja Gabaglia, 1.315 - Luxemburgo | CEP: 30.380-435 - Belo Horizonte-MG

www.tce.mg.gov.br
www.twitter.com/tcemg

www.twitter.com/ouvidoriatcemg

Cartilha virtual.indd   28 13/11/2012   13:59:15


