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Um legado de força  
e empatia
Quando cheguei à Defensoria do Amazonas,  
há 16 anos, nem de longe esta parecia o que 
é hoje. Fui estagiário, servidor e, mais tarde, 
iniciei a carreira como defensor público em 
um momento em que o verbo “defensorar” era 
conjugado com poucos recursos humanos, 
materiais e financeiros. Cabia em uma pequena 
caixa de papelão tudo o que me foi entregue 
para cumprir a missão de levar acesso à justiça 
em minhas primeiras incursões ao interior do 
Estado. Este, destaco, um universo particular 
dentro da realidade do Brasil mais profundo. 
Mas a Defensoria não ficou congelada neste 
capítulo de sua história. Aprendeu a se 
reconhecer em suas qualidades e deficiências e, 
a partir de reflexões, evoluiu para se fortalecer e 
colocar-se no lugar do outro.

Cresci junto com a Defensoria. E, nesse 
processo de crescimento, pude fazer parte 
de projetos que perseguiram o progresso da 
instituição. Com o objetivo de ganhar força ante 
à sociedade e de atender a população com um 
olhar, acima de tudo, humano, investimos em 
pessoal qualificado, desenvolvemos tecnologias 
que agilizam procedimentos internos e 
facilitam o acesso a nossos serviços, além 
de que aperfeiçoamos o exercício da gestão 
administrativa. Crescemos e nos fortalecemos. 

Hoje dispomos de fluxos de atendimento 
que deram fim ao sofrimento das pessoas em 
longas filas nas madrugadas diante de nossas 
unidades. Disponibilizamos à população o 
conforto de agendar atendimento, ou mesmo 
ser atendido, sem sair de casa, por meio de 
nossos canais de serviços virtuais e telefônicos. 
Agora também dispomos de sistemas de 
informática especializados e equipamentos que 
acompanham a modernização dos processos de 
trabalho. 

Contamos ainda com polos permanentes que já 
atendem 66% dos municípios do interior, além 
de núcleos especializados em áreas de atuação 
estratégicas, como Defesa do Consumidor, 
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Defesa da Mulher, Moradia, Saúde e Criança 
e Adolescente. E, como não posso deixar de 
destacar, dispomos de uma sede do tamanho 
da magnitude de nossa missão e conquistamos 
maior respeito ante às demais instituições do 
Estado. 

Tudo pensado para melhor servir a nossa razão 
de existir: o Povo. Este, que, em grande parte, 
marginalizado e invisível aos olhos do Poder, vê 
na Defensoria a última chance, o último porto, 
o último braço em que se apoiar. Devemos 
ao Povo o máximo respeito e o olhar de quem 
enxerga e sente o outro, como se em seu lugar 
estivesse. Afinal, só se faz ao outro o que gostaria 
que fizesse consigo.

Mas nenhuma evolução teria sido possível se 
não tivéssemos percebido a importância de 
nos conhecermos a fundo, para identificarmos 
nossos pontos fracos e fortes e, sobre esse 
reconhecimento, não nos debruçássemos a 
fim de criar ferramentas de propulsão. Esta é 
a importância do Planejamento Estratégico. 
Reconheço esse valor ao olhar para a Defensoria 
de quatro anos atrás, quando desenhamos 
nosso primeiro plano. A instituição avançou 
muito e precisa crescer ainda mais por meio de 
novos horizontes e desafios.

Vejo o planejamento estratégico como uma 
ferramenta institucional imprescindível para 
nortear o futuro do órgão e as prioridades a serem 
definidas pela gestão para os próximos anos. E, 
agora, ocupando o cargo de mais alto grau na 
instituição, tenho a oportunidade de novamente 
contribuir para o avanço da Defensoria, desta vez, 
de forma ainda mais direta. 

Com este planejamento estratégico, criamos 
a base para a tomada de decisões e definição 
de planos de execução e metas que sejam 
desafiadoras e necessárias para a evolução da 
Defensoria, norteando uma nova visão de futuro. 
Nenhuma instituição solidifica seus feitos sem 
saber de forma clara onde quer chegar. Ao 
longo dos últimos meses de trabalho, traçamos 
o diagnóstico da Defensoria de hoje e sobre ele 
refletimos para criar meios de evolução.

O legado do ideal de uma Defensoria do 
tamanho da esperança do Povo é o que 
pretendemos deixar - eu e os homens e 
mulheres que com seu esforço e dedicação 
movem as engrenagens dessa instituição. Um 
legado de força institucional e empatia para 
com o próximo.

Esse é o caminho!

Ricardo Queiroz de Paiva 
Defensor público-geral do Amazonas



Nenhuma 
instituição 
solidifica seus 
feitos sem 
saber de forma 
clara onde quer 
chegar ”

“
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Converter sonho  
em realidade
Impulsionado pelo sonho de fortalecer a 
atuação da Defensoria Pública do Estado do 
Amazonas (DPE-AM), o defensor público geral, 
a passos ousados, criou a Comissão de Gestão de 
Planejamento Estratégico por meio da Portaria 
nº 066/2021 – GDPG/DPE/AM, o primeiro passo 
do grande projeto – Planejamento Estratégico 
DPE-AM 2024. Pela primeira vez na história 
da DPE-AM, criou-se a Comissão de Gestão do 
Planejamento Estratégico composta pela equipe 
técnica da própria instituição, envolvendo 
membros, servidores, gestores e técnicos, que 
conjuntamente propuseram metas alinhadas 
com a atuação da Defensoria, no intuito de 
estabelecer ações prioritárias, otimizar gastos 
e melhorar resultados, na busca constante da 
excelência. O trabalho foi iniciado no dia 18 de 
março de 2021 e agora estamos entregando a 
primeira fase do projeto de transformação da 
instituição.

Defensores e defensoras públicas, por meio 
de entrevistas estratégicas, contribuíram 
para a análise do ambiente interno da DPE-
AM, uma vez que externaram “o que tira o 
sono” no exercício de suas funções, entre 
outros pontos inerentes à atuação estratégica 
da alta administração. Servidores, diretores 
e defensores, respondendo ao questionário 
aplicado, contribuíram na avaliação RADAR 
que identificou a nota global de maturidade 
da Defensoria. Resultado dessas contribuições, 
chegamos ao Diagnóstico Estratégico que 
proporcionou a avaliação do cenário atual da 
DPE-AM.

Foram realizados dois workshops reunindo  o 
defensor público geral, o subdefensor público 
geral, defensores e defensoras, servidores 
e servidoras, Comissão do Planejamento 
Estratégico e equipe técnica da Diretoria 
de Planejamento e Gestão, num trabalho 
participativo e de qualidade técnica que 
trouxe para as discussões pontos fortes, pontos 
fracos, ameaças e oportunidades definindo 
assim a Matriz Swot, além da Identidade da 
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Organização por meio da construção da missão, 
visão e valores da DPE-AM.

Todo esse conteúdo foi processado e trazido 
para que fosse possível construir os Objetivos 
Estratégicos, por eixo estratégico, alicerçados 
às forças, fraquezas, oportunidades e ameaças, 
com foco na missão, visão e valores, formatando 
assim o Mapa Estratégico. Hoje é possível dizer 
que, embora árduo, o trabalho foi motivo de 
muito orgulho para quem dele participou. As 
parcerias se formaram e o compromisso com 
a atuação da Defensoria Pública no Estado 
do Amazonas foi a tônica da construção desse 
processo.

O Planejamento Estratégico DPE-AM 2024 
é um instrumento de potencialização da 
atuação da instituição por meio de diretrizes e 
metas bem definidos. A Defensoria Pública do 
Estado do Amazonas experimenta resultados 
de uma gestão pública eficiente que devem 
ser mantidos e somados a outros que virão.  O 
trabalho está escrito, o compromisso firmado: 
agora é unir as forças, “arregaçar as mangas” e 

“suar a camisa” para transformar o sonho em 
realidade.

Hoje, podemos 
dizer que, embora 
árduo, o trabalho 
foi motivo de 
muito orgulho 
para quem dele 
participou”

“

Caroline Ortiz Simonetti 
Presidente da Comissão de Gestão  

do Planejamento Estratégico

Guilherme Wancley de Souza Bedido 
Membro da Comissão de Gestão  

do Planejamento Estratégico
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Para todas e todos

A Defensoria Pública do Estado do Amazonas 
(DPE-AM) está umbilicalmente ligada à 
democracia e à inclusão social. A democracia 
passa pelo respeito às liberdades e soberania 
do povo. Inclusão social, por sua vez, é o 
conjunto de medidas que incluem na sociedade 
grupos de pessoas excluídas do processo de 
socialização. Ao prestar assistência jurídica 
gratuita aos mais carentes e educar em direitos, 
a Defensoria tem papel essencial no Estado 
Democrático de Direito e é imprescindível à 
inclusão social. É com a missão de zelar pela 
pluralidade e princípios democráticos que a  
instituição dedica-se a servir a todas e todos e 
propõe o Planejamento Estratégico 2021-2024. 
A busca é por maior eficiência para se tornar 
ainda mais inclusiva e democrática. 

Nesse contexto, entre os excluídos da socie-
dade estão negros, indígenas, pessoas com 
necessidades especiais, homossexuais, 
travestis e transgêneros, e pessoas em situação 
de vulnerabilidade socioeconômica, como 
moradores de rua e pessoas de baixa renda. E é, 
por essência, sobre essa parcela da população 
que a Defensoria se debruça, pois os excluídos 
e invisibilizados são a quem a instituição deve 
servir, acima de tudo.  

Ser democrática e inclusiva é a missão da 
Defensoria desde seu nascimento, como está 
escrito no artigo 134 da Constituição Federal de 
1988, ao afirmar que a instituição é “essencial 
à função jurisdicional do Estado” e cabe a ela 

“a orientação jurídica e a defesa, em todos os 
graus, dos necessitados”. A Carta Magna, diz, em 
seu artigo 5º, que: “Todos são iguais perante a 
lei, sem distinção de qualquer natureza”. Nada 
mais inclusivo e democrático que a igualdade 
de direitos. 

Pode-se entender a democracia como um 
regime político em que a soberania é do povo, 
onde o poder está concedido, em parte, ao 
Estado, para que organize a sociedade. Assim, 
democracia ideal é, então, uma série de 
princípios que orientam a atuação dos governos 
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para que estes garantam o respeito às liberdades 
e cumpram a vontade geral da população. 

Conhecimento é poder e não há democracia 
forte sem um povo que não tem consciência 
da sua soberania e não conhece seus direitos. 
Dessa forma, a Defensoria atua como um 
agente fortalecedor da democracia. Leva acesso 
gratuito à justiça para a população, que de outra 
forma não teria como fazer valer seus direitos, e 
empodera o povo com conhecimento por meio 
da educação em direitos, missão que também 
lhe é inerente.  

No que diz respeito ao papel de inclusão 
social da Defensoria, este é a razão de existir 
da instituição. Sem o acesso de todos e todas 
aos serviços e direitos básicos garantidos, 
constitucionalmente, ao povo, sem restrições 
de classe social, gênero, sexualidade, religião, 
cor da pele e condição socioeconômica, não há 
inclusão social, nem pluralidade. 

Neste sentido, a Defensoria é, entre as 
instituições, a que mais abraça a população em 
todas as suas formas e personificações. Seja com 
ações judiciais e extrajudiciais que garantem 
acesso à saúde e educação, ou com campanhas 
educativas que abordam respeito à diversidade 
e orientações sobre como lutar pela garantia de 
direitos previstos em lei, a Defensoria abarca 
a todos os grupos sociais, às questões étnico-

raciais e ainda às problemáticas de gênero e 
sexualidade. E a DPE-AM, em particular, tem 
buscado especializar o atendimento a cada uma 
das parcelas da sociedade que dela necessitam. 

A Defensoria Pública, portanto, com a missão 
de prestar assistência jurídica gratuita àqueles 
que não podem pagar pelo acesso à justiça, é 
imprescindível para a inclusão social e para a 
democracia. A instituição protege os interesses 
da população em juízo e os defende na esfera 
administrativa, além de atuar na orientação 
e conciliação. Destaca-se aqui, a difusão 
do conhecimento sobre direitos e o forte 
compromisso na formação de cidadãos mais 
empoderados e capazes de participar do processo 
deliberativo democrático a que são convocados. 
Assim sendo, recai sobre a Defensoria Pública o 
dever fundamental de trabalhar na construção, 
manutenção e aprimoramento do Estado 
Democrático de Direito.

É, então, com o ideal igualitário, de transfor-
mação social e de redução do abismo das 
desigualdades que este Planejamento 
Estratégico propõe a identificação e superação 
de entraves para que a Defensoria Pública do 
Amazonas alcance a eficácia desejada no servir 
a todas e todos. 

Conhecer a si próprio para evoluir. É o que se 
deseja. 



Conhecimento 
é poder e não  
há democracia 
forte sem um 
povo que não 
tem consciência 
da sua soberania 
e não conhece 
seus direitos”

“
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Linha do Tempo

Reunião inaugural 
com membros da 

comissão e defensor 
geral e subdefensor 

geral

Criação da Comissão de 
Planejamento Estratégico 
– Formada por diretores 

da Defensoria Pública 
do Estado do Amazonas 

(DPE-AM), instituída 
pela Portaria nº 52/2021-

GDPG/DPE/AM

Início da coleta 
de dados para 
o diagnóstico 

estratégico

Tratamento e 
análise de dados 
do diagnóstico 

estratégico
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I Workshop 
Estratégico – 
Apresentação 
dos resultados 
do diagnóstico 
e construção da 

Matriz SWOT 

II Workshop  
Estratégico –  

Construção da Identidade 
Organizacional – Missão, 

Visão e Valores  
da DPE-AM

Construção 
dos Objetivos 

e Mapa 
Estratégico

Seminário 
Estratégico - 

Divulgação do 
Planejamento 
Estratégico da 

DPE-AM

21Planejamento Estratégico 2021_2024

LINHA DO TEMPO



22 Planejamento Estratégico 2021_2024

PLANEJAMENTO



23Planejamento Estratégico 2021_2024

O PLANEJAMENTO

O Planejamento



24 Planejamento Estratégico 2021_2024

PLANEJAMENTO



25Planejamento Estratégico 2021_2024

O PLANEJAMENTO

Diálogo e  
Colaboração 
Fortalecer a atuação da Defensoria Pública do 
Estado do Amazonas (DPE-AM) foi o princípio 
que impulsionou a Administração Superior 
a iniciar a construção do Planejamento 
Estratégico 2021-2024. De maneira democrática 
e com envolvimento coletivo dos defensores 
públicos, servidores e diretores iniciou-se a 
etapa da análise do ambiente interno. Foram 
realizadas pesquisas estratégicas, análise da 
maturidade gerencial, análise do ambiente 
interno nas dimensões estratégicas priorizadas 
(atendimento, comunicação, cultura, estrutura 
organizacional, gestão, liderança, pessoas, 
processos e tecnologia), bem como pesquisa 
de satisfação com os servidores públicos da 
DPE-AM para avaliar a percepção do público 
interno e pesquisa qualitativa para análise do 
padrão ambiental das unidades da capital e 
interior, com base nos requisitos estratégicos 
de infraestrutura e tecnologia.

Já no diagnóstico de análise do ambiente 
externo, o corpo técnico da DPE-AM realizou 
coleta de boas práticas in loco nas Defensorias 
de MG, SP e DF, com intuito de identificar 
oportunidades para a instituição, além de 
estimular um ambiente de cooperação em rede 
e multiplicar soluções que promovam a melhoria 
contínua em seus processos de gestão. Também 
foram realizadas entrevistas estratégicas com 
secretário de Estado, juiz de Direito e deputado 
estadual. Além disso, foi diagnosticado o índice 
de satisfação dos assistidos com a Defensoria. O 
próximo passo foi a realização do I Workshop 
Estratégico com envolvimento coletivo de 
defensores públicos, coordenadores dos Polos 
do interior, servidores e Comissão de Gestão do 
Planejamento Estratégico, que juntos analisaram 
o resultado do Diagnóstico Organizacional, e 
construíram a Matriz Swot da DPE, sigla dos 
termos ingleses Strengths (Forças), Weaknesses 

(Fraquezas), Oppotunities (Oportunidades) e 
Threats (Ameaças). Posteriormente, foi realizado 
o II Workshop Estratégico com a participação 
dos defensores públicos coordenadores das 
áreas de atuação de Família, Cível e Criminal 
da capital, servidores e a Comissão de Gestão 
do Planejamento Estratégico que, baseados 
nos dados anteriormente identificados do 
Diagnóstico Organizacional e na Matriz Swot, 
de forma construtiva, definiram a Missão, 
Visão e Valores. Com base nos resultados dos 
dois Workshops, a Comissão de Gestão do 
Planejamento Estratégico fez uma consolidação 
de dados materializados na Matriz Swot e 
Identidade da Organização e, subsequentemente, 
após discussões por eixos, foram construídos 
Objetivos Estratégicos para a instituição, 
completando com sucesso a consolidação do 
Mapa Estratégico nos moldes prescritos pela 
metodologia do Balanced Scorecard (BSC) 
adequado à realidade da gestão pública. Para 
assegurar a efetiva participação de todos os 
servidores públicos da DPE-AM, refinar os 
Objetivos Estratégicos e sua interface com a 
Matriz Swot, Missão, Visão e Valores, os membros 
da Comissão de Gestão do Planejamento 
Estratégico elaboraram Projetos Estratégicos 
desdobrando-os em ações a serem executadas 
no quadriênio 2021-2024, priorizando-as dentro 
do orçamento disponível.

Por fim, foi realizado o Seminário Estratégico, 
com o intuito de promover o fechamento de 
todas as etapas construídas anteriormente e 
dar transparência ao plano. Momento em que 
defensores públicos, defensoras públicas e 
servidores e servidoras selaram o compromisso 
de fortalecer a atuação da DPE-AM por meio 
da execução de ações estratégicas alicerçadas 
na Missão e Valores para o alcance da Visão de 
Futuro da instituição.
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Nossas perspectivas 
e objetivos
O planejamento estratégico da Defensoria 
do Amazonas para o horizonte 2024 está 
estruturado por meio de 4 perspectivas, e 
composto por 18 objetivos estratégicos, os 
quais nortearão o cumprimento da Missão 
Institucional, o alcance da visão de futuro, 
considerando os Valores Institucionais. Para 
uma melhor compreensão, as perspectivas e os 
objetivos são apresentados de forma agregada 
no Mapa Estratégico. O Mapa Estratégico é a 
representação visual da estratégia e combina 
os grandes resultados, os planos e as diretrizes 
estratégicas, alinhadas ao modelo de gestão 
Balanced Scorecard (BSC) desenvolvido por 
Kaplan e Norton, em 1990, que, conecta os 
objetivos da organização a curto, médio e longo 
prazo com ações e foco nos resultados sociais 
que pretende gerar, sob a ótica de quatro 
perspectivas:

Financeira
Objetiva o crescimento de receitas, a redução 
dos custos e a melhoria da produtividade, 
gerando uma sustentação organizacional. O que 
podemos fazer para otimizar nossos recursos? 

Aprendizado e crescimento
Relacionado ao crescimento e retenção do 
conhecimento, valoriza a capacidade das pessoas 
e dos sistemas de informação e a motivação da 
organização. A perspectiva suporta a dimensão 
de Processos, uma vez que todo processo deve 
ser executado e supervisionado por pessoas. 
Para alcançar nossa visão, como sustentar a 
capacidade de mudar e melhorar?

Processos Internos
Para que uma organização consiga atingir 
os objetivos de mercado estabelecidos, será 

necessário que ela tenha seus Processos 
Internos funcionando de maneira eficiente e 
com excelência. Esses processos impactam 
diretamente a satisfação do cliente e da 
sociedade. Para satisfazer o nosso cliente e a 
sociedade, em quais processos nós devemos 
ser excelentes?

Clientes e sociedade
Permite que a instituição oriente suas ações 
estratégicas com foco em resultado e atenda 
efetivamente aos anseios da sociedade e do 
cliente. De que forma se pode melhorar a 
experiência na utilização dos serviços prestados 
pela DPE-AM? Como queremos que os clientes 
e a sociedade nos vejam? Esta foi a metodologia 
gerencial escolhida para definição dos objetivos 
estratégicos e suas métricas e na contribuição 
da elaboração das iniciativas estratégicas da 
DPE-AM. 

Objetivos estratégicos 
Os objetivos estratégicos consistem nas posições 
projetadas da organização, relacionadas 
à qualidade da sua atuação finalística e à 
otimização de sua estrutura e condição interna 
para alcançar os resultados. Em resumo, a 
estratégia da DPE-AM representa as grandes 
mudanças a serem perseguidas em seu 
planejamento para direcionar a definição das 
iniciativas estratégicas e a priorização de ações, 
apresentadas neste planejamento como o item 

“O que FAREMOS?”

Iniciativas estratégicas
As iniciativas estratégicas direcionam a definição 
dos projetos e ações que serão implementadas 
com o intuito de alcançar a sua missão e visão 
de futuro. 



30 Planejamento Estratégico 2021_2024

I WORKSHOP ESTRATÉGICO



31Planejamento Estratégico 2021_2024

I WORKSHOP ESTRATÉGICO

1º Workshop 
Estratégico

Apresentou-se o resultado do diagnóstico 
organizacional, afim de identificar o cenário 

atual da Defensoria Pública, no âmbito interno 
e externo, e subsidiar a construção da Matriz 

SWOT, definindo seus pontos fortes, fracos do 
ambiente interno e as ameaças e oportunidades 

do ambiente externo
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Diagnóstico 
Organizacional
O diagnóstico organizacional proporciona a 
avaliação do cenário atual, considerando as 
variáveis e os fatores externos e internos que 
impactam nos resultados da instituição, além 
de ser fator determinante para as decisões 
de longo, médio e curto prazo. A seguir, são 
apresentados os resultados do diagnóstico 
organizacional consolidados.

Entrevistas  
estratégicas
As questões estratégicas são inquietações 
mediante às oportunidades e ameaças inerentes 
às instituições, são o ponto de partida para as 
melhorias. Ou seja, aquilo que tira o sono da 
alta administração. 

Foram realizadas pesquisas com: defensor 
público-geral, subdefensor público-geral, 
corregedor geral, e coordenadores de área.

Dentre as perguntas analisadas, cita-se algumas:

Avaliação 
Interna  
Pesquisa do ambiente Interno
Este passo, consiste em olharmos para dentro 
da instituição e dedicar a atenção às pessoas 
que nela trabalham. Realizou- se uma pesquisa 
sobre a situação interna da DPE-AM, que 
foi realizada com 59 gestores (membros e 
diretores). 

Na avaliação que chamamos de RADAR, as 
perguntas tinham 5 opções de respostas. 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)

Quais sãos os principais problemas 
existentes, aquilo que tira seu sono?

Tendo em vista a visão de futuro, 
quais são os projetos estratégicos 
que a DPE-AM deveria conduzir?

Qual o legado que você quer deixar 
para o futuro com o seu trabalho na 

Defensoria?
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ATENDIMENTO COMUNICAÇÃO

CULTURA
ESTRUTURA  

ORGANIZACIONAL

LIDERANÇA GESTÃO

TECNOLOGIA PROCESSOS

PESSOAS

e as oportunidades de melhoria. Diante disto, 
organizou-se a pesquisa em eixos. Abaixo os 
percentuais de gestão identificados por eixo:

Atendimento

Tecnologia

Processos Cultura

Estrutura 
Organizacional

GestãoLiderança

Pessoas

Comunicação

76%

64%

67%

68%70%

61%

68%

63%

66%

(x <= 80% Satisfatório), (40%<x<80% - Abaixo do 
ideal); (x<= 40% - Insatisfatório)

Eixos Avaliados
Nesta etapa, mapeamos e identificamos a 
maturidade de gestão da instituição, como a 
instituição está organizada, quais as principais 
dores, qual a atual eficiência de gerenciamento 
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Satisfação Interna
Realizou-se pesquisa com os servidores da 
DPE-AM. A pesquisa contou com 201 respostas 
individuais (70,8% dos servidores) com 
finalização completa do questionário até a 
última questão respondida.

Analisou-se a satisfação dos servidores elencados 
nos seguintes pontos: ambiente de trabalho, 
gestão e liderança, relacionamento, remuneração 
e benefícios e carreira.

Entrevistas Externas
Com a finalidade de agregar novos conceitos, 
possibilitando a entrada de novas ideias, 
incentivando o compromisso com o cumpri-
mento de deveres, realizou-se entrevista com 
representantes de poderes e deputados.

Satisfação do assistido
Foi realizada uma pesquisa com a participação 
de 140 pessoas, por meio de ligações àqueles 
que foram atendidos pela Defensoria do 
Amazonas no período de março de 2021.

A aplicação da pesquisa contou com perguntas 
fechadas, a fim de identificar a percepção do 
usuário final da Defensoria do Amazonas, com 
os serviços prestados pela instituição.

Dentre as perguntas, cita-se: a satisfação com os 
serviços prestados pela DPE-AM e o tempo de 
atendimento.

AMBIENTE DE TRABALHO

GESTÃO E LIDERANÇA

RELACIONAMENTO

REMUNERAÇÃO E BENEFICIOS

CARREIRA

Análise externa
Com a finalidade estudar a relação existente 
entre a organização e seu ambiente em termos 
de oportunidades e ameaças, realizou-se 
pesquisa de boas práticas em outras instituições:

As coletas de boas práticas in loco nas 
Defensorias de Minas Gerais, São Paulo e 
Brasília, foram realizadas nos períodos de 
9 a 13 de maio. O intuito da coleta de boas 
práticas é a identificação de oportunidades e 
a necessidade de estimular um ambiente de 
cooperação em rede e multiplicar soluções 
que promovam a melhoria contínua em seus 
processos de gestão.
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A Matriz SWOT
É uma técnica de planejamento 

estratégico utilizada para auxiliar 
as organizações a identificar forças, 

fraquezas, oportunidades  
e ameaças.

FATORES  
INTERNOS

FATORES  
EXTERNOS

Força
São os fatores  

elencados como vantagens 
internas da organização  

(positivas) em relação aos 
seus concorrentes ou  

mesmo segmento.

Fraquezas
São os pontos  

que refletem como 
desvantagens internas 

da organização,  
aquilo que impacta 

negativamente.

Oportunidades
São forças externas, 
fatores que podem  
beneficiar e serem 
aproveitados pela 

organização.

Ameaças
São questões impostas  

por forças externas, que  
não são passíveis de 

controle e que podem 
impactar negativamente  

a organização.
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Força

Proximidade com a população

Presença física dos defensores 
públicos no interior

Desenvolvimento de Inovação e 
Tecnologia

Atuação extrajudicial e coletiva

Alinhamento dos servidores e 
membros com os objetivos da 

instituição

Qualificação de membros e 
servidores e estímulo à qualificação 

continuada

Criatividade na busca de soluções 
jurídicas no atendimento ao 

assistido

Processo de expansão da 
Defensoria pelo Amazonas

Instituição de credibilidade para a 
população e outras instituições

Comunicação externa de ações e 
das mídias sociais

Fraquezas

Ausência do redesenho de processos 
na capital e interior

Atuação estratégica não coordenada 
e integrada

Carência e desvalorização  
da carreira do servidor

Falta de unificação/integração  
dos sistemas de atendimento

Deficiência no processo de 
atendimento/falta de padronização

Excesso de burocracia nos 
 trâmites internos

Comunicação interna nos  
diversos níveis da instituição

Necessidade de treinamentos de 
gestão e liderança para os cargos de 

chefia e defensores

Deficiência de um sistema eletrônico 
de tramitação de processos internos 
adequados à realidade da Defensoria 

que atenda a demanda de todos

Curso de formação voltado  
para as práticas internas

Matriz SWOT 
 da Defensoria
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Ameaças

Disputa orçamentária

Agenda política nacional

Exposição negativa  
nas redes sociais

Logística e mobilidade do interior

Tensões institucionais com  
outros órgãos

Usurpação de funções da DPE-AM por 
outros órgãos

Falta de orçamento para  
a execução dos projetos da 

Defensoria

Falta de conhecimento das ações 
desenvolvidas pela Defensoria pelo 

seu público-alvo (assistidos)

Sobrecarga da estrutura de 
atendimento da Defensoria por 

conta do aumento da população 
hipossuficiente no Estado do 

Amazonas

Oportunidades

Ocupação territorial e  
institucional estratégica

Possibilidade de atuação nas  
crises política, financeira e sanitária

Diálogo permanente 
 com a sociedade civil

Convênios e parcerias com  
outros órgãos, entidades, associações 

etc.

Busca de ferramentas de  
melhoria no atendimento na capital e 

interior

Intensificação da atuação  
junto ao Poder Legislativo (Propostas 

de Lei)

Buscar parcerias para  
ampliação dos projetos de educação 

em Direito

Possibilidade de criação  
de um banco de boas práticas  

no âmbito da Defensoria

Matriz SWOT 
 da Defensoria
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2º Workshop 
Estratégico

Realizou-se a construção da identidade 
organizacional, com base nos norteadores 

estratégicos Missão, Visão de futuro e Valores 
institucionais, conferindo personalidade e 

autenticidade a atuação da Defensoria Pública
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Identidade 
Organizacional
A identidade organizacional é definida 
através de norteadores estratégicos elaborados 
pela própria organização com pontos 
principais para a definição do mesmo, pontos 
estes significativos que foram levados em 
consideração para a tomada de decisão para 
determinar o norteador, alinhando todos em 
um interesse comum, definindo os elementos 
principais, formulando e validando o que foi 
discutido com os superiores e colaboradores. 
A identidade organizacional é composta pela 
tríade: Missão, Visão e Valores.

Missão
Caracteriza a razão de ser da instituição, a forma 
que pretende desempenhar suas atividades, 
servindo de base para a sua proposta de valor.

Visão
Refere-se à imagem a ser projetada refletindo as 
intenções e o estado esperado no longo prazo 
para a organização. Visa indicar a todos onde 
se quer chegar, representando as aspirações da 
Defensoria Pública.

Valores
As convicções (crenças e ideologias) que 
balizam o comportamento, as atividades 
e as relações, servindo de sustentação na 
sua trajetória em busca da Visão de Futuro. 
Servindo de base para as atividades cotidianas 
e o cumprimento da Missão.
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Missão, Visão e 
Valores da DPE-AM

Missão
Garantir, como agente 

de transformação social, 
assistência jurídica integral 

e gratuita às pessoas em 
situação de vulnerabilidade, 

promovendo os direitos 
humanos e a redução das 

desigualdades sociais.

Visão
Ser reconhecida, em todo 

o Estado do Amazonas, até 
2024, como instituição de 

credibilidade e excelência na 
defesa e promoção de direitos 

às pessoas em situação de 
vulnerabilidade.

Valores
Empatia; 

Transformação 
Social; Humanização 

e Excelência no 
Atendimento;  

Ética; Transparência.

II WORKSHOP ESTRATÉGICO
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Objetivos 
Estratégicos
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Pespectiva Financeira e Orçamentária

Objetivo 1

Aprimorar a gestão e aplicação eficiente dos recursos orçamentários e financeiros

Descrição

Necessário para o desenvolvimento das atividades, monitoramento da aplicação dos 
recursos, através de ferramentas de controle interno, além do uso de mecanismos 
de transparência. Relaciona-se com a governança e o alinhamento as atividades e os 
objetivos, ferramentas de monitoramento de riscos e ameaças que organização está 
sujeita

Indicadores Descritivo
Forma de 
Cálculo

Polaridade
Unid. 
Medida

Período

Índice de  
execução 
orçamentária

Mede o percentual 
de execução do 
plano oçamentário

Orçamento 
executado/ 
Orçamento 
Autorizado x 100

Maior 
melhor

Percentual Anual

Índice de  
execução das 
demandas de 
projetos  
estratégicos

Mede o número 
de execução 
dos projetos 
estratégicos 
planejados 
no orçamento 
alinhados ao PE

Projetos estratégicos 
executados/
projetos estratégicos 
demandados x 100

Maior 
melhor

Percentual Anual

Objetivo 2

Ampliar as fontes de recursos extraorçamentários

Descrição
Captar fontes alternativas de recursos, visando a contribuir com ações, atividades 
operacionais e o fomento de projetos estratégicos

Indicadores Descritivo
Forma de 
Cálculo

Polaridade
Unid. 
Medida

Período

Índice de 
crescimento 
de receitas 
extraorçamentárias

Mede o 
crescimento 
percentual 
das receitas 
ordinárias, 
em relação 
ao exercício 
anterior

Número de receitas 
obtidas P.Atual - 
Número de receitas 
anterior obtidas 
P.Anterior /Número 
de receitas P. 
Anterior/ x 100

Maior 
melhor

Percentual Anual
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Perspectiva de Aprendizado e Crescimento

Objetivo 3

Prover o desenvolvimento de soluções de TI otimizando o desempenho das atividades finalísticas e de 
apoio

Descrição
Prover o desenvolvimento das novas soluções e/ou integração a partir da adoção  do 
modelo de governança e gestão adequados à realidade da atividade finalística e de apoio

Indicadores Descritivo
Forma de 
Cálculo

Polaridade
Unid. 
Medida

Período

% de inicitativas 
estratégicas de 
TI implantadas

Mede a execução 
dos projetos 
estratégicos TI 
planejados 

Projetos 
estratégicos de 
TI executados/
Número de 
projetos planejados 
x 100

Maior 
melhor

Percentual Anual

Índice de 
satisfação com 
os serviços de TI 
prestados

Mede a satisfação 
dos membros e 
servidores com os 
serviços de TI

Nota apurada/nota 
máxima x 100

Maior 
melhor

Percentual Trimestral

Objetivo 4

Aperfeiçoar a governança de TIC e a proteção de dados

Descrição
Incorporar práticas de governança de TI, a partir do alinhamento às boas práticas 
adotadas e garantir a segurança e a disponibilidade dos sistemas de TI

Indicadores Descritivo
Forma de 
Cálculo

Polaridade
Unid. 
Medida

Período

Índice de 
maturidade da 
governança de 
TI

Mede o status 
do modelo de 
governança e 
gestão de TI 

Nota apurada 
conforme 
pontuação do 
iGovTI

Maior 
melhor

Nota Anual

Índice de 
provimento 
de recursos 
técnologicos 
para LGDP

Mede provimento 
de recursos 
técnologicos para 
implantação da Lei 
Geral de Proteção 
de Dados 

Número de RT 
disponibilizados/
Total de RT 
previstos no plano 
de RT-LGPD x 100

Maior 
melhor

Percentual Anual
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Objetivo 5

Assegurar um ambiente estrutural físico e tecnológico adequado e planejado à instituição

Descrição
Garantir que toda a instituição e seus agentes públicos usufruam, de estruturas 
adequadas ao ambiente de trabalho, bem como a disponibilidade de um parque 
tecnologico apropriado e de qualidade as necessidades da instituição

Indicadores Descritivo
Forma de 
Cálculo

Polaridade
Unid. 
Medida

Período

Índice de 
satisfação com a 
infraestrutura de 
trabalho

Mede a satisfação 
dos membros e 
servidores com 
a infraestrutura 
do ambiente de 
trabalho

Notas apuradas/
nota máxima 
x100

Maior 
melhor

Percentual Anual

Índice de 
satisfação com 
os equipamentos 
tecnológicos de 
trabalho

Mede a satisfação 
dos membros e 
servidores com 
a tecnologia do 
ambiente de 
trabalho

Notas apuradas/
nota máxima 
x100

Maior 
melhor

Percentual Anual

Índice de 
execução do plano 
de suprimentos 
estrutural e 
tecnológico da 
DPE-AM

Mede a execução 
do plano de 
necessidades de 
infraestrutura e 
tecnologia da  
DPE-AM

Total de ações 
estruturantes 
de necessidades 
executadas/Total 
de ações do plano 
de necessidades 
mapeadas/ x 100

Maior 
melhor

Percentual Semestral

Objetivo 6

Promover a valorização, o reconhecimento a membros e servidores e a qualidade de vida no trabalho

Descrição
Promover o engajamento de membros e servidores, a valorização profissional, 
assegurando a qualidade de vida no trabalho

Indicadores Descritivo
Forma de 
Cálculo

Polaridade
Unid. 
Medida

Período

Índice de 
afastamento 
de servidores 
decorrente de 
licença médica

Mede o tempo de 
afastamento dos 
servidores em 
decorrência de 
licença médica para 
tratamento de saúde

Dias afastamentos 
dos servidores/
servidores x 365  
x100

Menor 
melhor

Percentual Anual
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Indicadores Descritivo Forma de 
Cálculo

Polaridade Unid. 
Medida

Período

% de satisfação 
dos membros e 
servidores com 
a instituição 
no clima 
organizacional

Mede o nível 
de satisfação 
dos membros e 
servidores no clima 
organizacional

Média da nota 
apurada no clima 
organizacional/
Número de 
respostas 
do clima 
organizaciona x 
100

Maior 
melhor

Percentual Anual

Objetivo 7

Desenvolver competências e a cultura de gestão e liderança orientada para resultados

Descrição

Estimular a cultura de planejamento, gestão e liderança, possibilitando o 
desenvolvimento técnico, a capacitação para utilização de novas tecnologias, métodos 
e ferramentas técnicas no ambiente de trabalho. Além de, formentar a cultura de metas 
a serem alcançadas, com vista a incentivar a formação de GTs integrados

Indicadores Descritivo
Forma de 
Cálculo

Polaridade
Unid. 
Medida

Período

Índice de 
capacitação nas 
competências 
estratégicas 
definidas

Mede a capacitação 
de membros e 
servidores em 
competências 
estratégicas

n. de servidores 
e membros 
capacitados 
no ano/n. total 
de membros e 
servidores*100

Maior 
melhor

Percentual Anual

Índice de 
projetos em 
gestão por 
competências

Mede a gestão 
de competências 
implantadas na 
DPE-AM

Número de 
entregas realizadas/ 
Entregas planejadas 
x 100

Maior 
melhor

Percentual Anual

Índice de plano 
de capacitação 
de membros e 
servidores 

Mede a execução 
dos projetos de 
capacitação a 
membros e servidores 
da DPE-AM em seu 
plano de capacitação

Capacitações 
realizadas do 
plano/ total de 
capacitações 
planejadas x 100

Maior 
melhor

Percentual Anual

Pespectiva de Processos Internos
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Objetivo 8

Fortalecer a governança, a gestão estratégica

Descrição

Aprimorar as estruturas de governança e gestão estratégica, de modo a desenvolver processos 
de trabalho inovadores e eficientes, com suporte de sistemas digitais integrados de gestão de 
pessoal, de aquisições, de finanças, bem como os relacionados às atividades de compliance 
e gestão de riscos organizacional, que permitam a tramitação de processos e documentos e a 
prática de atos de gestão com maior rastreabilidade, segurança, confiabilidade, integridade, 
atualidade, celeridade, transparência e eficiência

Indicadores Descritivo
Forma de 
Cálculo

Polaridade
Unid. 
Medida

Período

Índice de 
reuniões 
estratégicas

Mede a realização 
de reuniões 
estratégicas para 
aperfeiçoamento da 
gestão administrativa 
e da governança

número de reuniões 
realizadas/números 
de reuniões 
previstas x 100

Maior 
melhor

Percentual Semestral

Objetivo 9

Ampliar ações de comunicação em todos os níveis da instituição de forma clara e transparente

Descrição
Ampliar canais de comunicação interna, de forma a garantir a visibilidade dos resultados 
institucionais entre vários níveis, envolvendo a todos no ambiente de trabalho

Indicadores Descritivo
Forma de 
Cálculo

Polaridade
Unid. 
Medida

Período

Índice de 
satisfação de 
comunicação 
interna

Mede a satisfação 
com serviços de 
comunicação 
institucional social 
interna 

Média das notas 
da pesquisa/
respondentes/nota 
máxima x 100

Maior 
melhor

Percentual Anual
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Objetivo 10

Otimizar e padronizar os processos nos diversos níveis da instituição, garantindo a qualidade 
e a eficiência dos serviços

Descrição
Garantir a padronização de fluxos de trabalho, assim como o estabelecimento de rotinas 
que permitam verificar a execução dos padrões definidos

Indicadores Descritivo Forma de Cálculo Polaridade
Unid. 
Medida

Período

Índice de 
processos 
mapeados e 
otimizados

Mede a quantidade 
de processos a 
serem mapeados e 
otimizados

Número de 
processos mapeados 
e otimizados/
Total do plano 
de mapeamento 
e otimização de 
processos x 100

Maior 
melhor

Percentual Anual

Quantidade 
de processos 
monitorados 
por indicadores

Mede a quantidade 
de processos que 
fazem parte do 
monitoramento

soma de processos 
monitorados

Maior 
melhor

Quantidade Anual

Objetivo 11

Intensificar a atuação extrajudicial e coletiva

Descrição
Reduzir a judicialização, por meio da otimização dos recursos materiais, e de ações 
voltadas à resolução de conflitos e ações individuais. Bem como, a utilização de 
métodos para formentar e fortalecer a atuação coletiva

Indicadores Descritivo
Forma de 
Cálculo

Polaridade
Unid. 
Medida

Período

Total de acordos 
extrajudiciais 
referendados

Mede a quantidade 
de acordos 
referendados pela 
DPE

Total de acordos 
referendados

Maior 
melhor

Quantidade Anual

% de acordos 
extrajudiciais

Mede o indice de 
acordos em relação 
ao número de 
atendimentos para 
audiências de acordo

Audiências com 
acordo/Total 
de audiências 
extrajudiciais x 
100

Maior 
melhor

Percentual Anual

Índice de 
crescimento 
da atuação em 
ações coletivas

Mede o crescimento 
do número de ações 
judiciais em relação 
ao ano anterior

Ações coletivas/
número de 
ações coltiva ano 
anterior

Maior 
melhor

Percentual Anual
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Objetivo 12

Ampliar o processo de expansão da instituição

Descrição
Ampliar a atuação da Defensoria no interior, capital, ações itinerantes de maneira 
física e virtual 

Indicadores Descritivo
Forma de 
Cálculo

Polaridade
Unid. 
Medida

Período

Índice de 
implantação 
de unidades da 
DPE-AM em 
todo o Estado

Mede o nível 
de unidades 
implantadas pela 
DPE-AM

Número de 
unidades 
implantadas/
Número total 
de unidades de 
acordo com o 
plano de expansão

Maior 
melhor

Percentual Anual

Índice de 
unidades 
juridicionais 
atendidas pela 
DPE-AM

Mede o percentual 
de atendimento 
às unidades 
juridiscionais 
atendidas com 
unidade da DPE-AM, 
em cumprimento 
à Emenda 
Constitucional 80

Número de 
unidades 
atendidas pela 
DPE-AM/Número 
de unidades a 
serem atendidas 
x 100

Maior 
melhor

Percentual Anual

Objetivo 13

Formentar as ações voltadas à educação em direitos

Descrição
Planejar e executar ações de educação em direitos para sociedade, voltadas ao 
esclarecimento e promoção da cidadania, sobre temas concernentes ao dia a dia 
da população mais vulnerável

Indicadores Descritivo
Forma de 
Cálculo

Polaridade
Unid. 
Medida

Período

Número total 
de assistidos 
capacitados por meio 
da educação em 
direitos

Mede o número 
total de assistidos 
atingidos por 
meio dos projetos 
de educação em 
direitos

Total de 
assistidos 
atingidos com 
os projetos

Maior 
melhor

Percentual Anual

Quantidade de ações/
projetos/programas 
para fomento da 
educação em direitos

Mede a 
quantidade de 
ações/projetos/
programas 
realizados 

Total de ações/
projetos/
programas 
realizados

Maior 
melhor

Quantidade Anual
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Pespectiva de Sociedade

Objetivo 14

Assegurar e ampliar o acesso à justiça por meio da Defensoria em todo o Estado

Descrição
Ampliar o acesso do sistema de justiça pela DPE-AM em todo o Estado, visando contribuir 
para a redução das desigualdades da população vulnerável

Indicadores Descritivo
Forma de 
Cálculo

Polaridade
Unid. 
Medida

Período

Índice de 
acesso à justiça 
da população 
vulnerável 

Mede o impacto 
de redução da 
exclusão social 
da população 
vulnerável , 
por meio da 
ampliação de 
acesso à justiça 
pela DPE-AM

A definir Maior 
Melhor

Percentual Anual

Objetivo 15

Garantir a excelência na qualidade de atendimento ao assistido

Descrição
Garantir a prestação do serviço de forma efetiva, com qualidade e agilidade, elevando o 
nível de excelência na sua atuação

Indicadores Descritivo
Forma de 
Cálculo

Polaridade
Unid. 
Medida

Período

% de satisfação do 
assistido 

Mede a satisfação 
do usúario da 
DPE-AM com os 
serviços prestados 

Média total das 
notas/respostas/
nota máxima x 
100

Maior 
melhor

Percentual Anual

Tempo de espera 
para o primeiro 
atendimento

Mede o tempo 
de espera do 
assistido para 
o primeiro 
atendimento 
através dos 
canais de 
agendamento

Média de dias de 
espera

Menor 
melhor

Dias Anual
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Objetivo 16

Elevar o índice de transparência

Descrição
Medir o grau de transparência da Defensoria Pública no Estado do Amazonas, o grau de 
acesso à informação da instituição para que os cidadãos possam verificar o controle da 
gestão da coisa pública, por meio do ranking de transparência

Indicadores Descritivo
Forma de 
Cálculo

Polaridade
Unid. 
Medida

Período

Índice de 
transparência

Mede o nível de 
transparência 
da instituição no 
segmento estadual

Dados extraídos 
do ranking de 
transparência no 
Estado

Maior 
melhor

Percentual Anual

Objetivo 17

Fortalecer a comunicação e as parcerias institucionais

Descrição

Aprimorar os processos de comunicação com foco na divulgação e disseminação de 
serviços, das competências institucionais, estratégias e políticas públicas implantadas 
pela DPE-AM, e resultados alcançados para todos os atores do sistema e a sociedade, 
para fortalecer a transparência e a imagem da Defensoria Pública, usando para isso as 
mais diversas ferramentas de comunicação; Estabelecer um processo permanente de 
comunicação da instituição com a sociedade civil organizada como forma de entender 
melhor as demandas coletivas

Indicadores Descritivo
Forma de 
Cálculo

Polaridade
Unid. 
Medida

Período

Número de 
parcerias 
institucionais 
firmadas

Mede a  
quantidade 
de parcerias 
institucionais 
firmadas na 
instituição

Total de parcerias 
firmadas

Maior 
melhor

Quantidade Anual

Índice de  
confiança da 
sociedade e 
demais públicos 
estratégicos com  
a atuação da  
DPE-AM

Mede a confiança 
da sociedade e 
demais públicos 
estratégicos com 
a comunicação 
externa e a atuação 
da DPE-AM 

Média do 
resultado de 
respostas/
número total de 
participantes / 
nota maxima x 
100

Maior 
melhor

Percentual Anual
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Objetivo 18

Promover a sustentabilidade e a garantia dos direitos fundamentais

Descrição
Promover ambientes de trabalho seguros e protegidos, a dignificação do trabalhador, a não 
discriminação de gênero, raça e diversidade, bem como a gestão e o uso sustentável, eficiente 
e eficaz dos recursos sociais, ambientais e econômicos

Indicadores Descritivo
Forma de 
Cálculo

Polaridade
Unid. 
Medida

Período

Índice de 
disseminação 
de práticas 
sustentáveis

Mede a implantação 
de ações que 
estabeleçam práticas 
de sustentabilidade 
no âmbito da 
Defensoria Pública 

Ações de 
sustentabilidade 
executadas/
número de 
ações planejadas 
anualmente x 100

Maior 
melhor

Percentual Anual

Pessoas 
beneficiadas 
com os projetos 
e atendimentos 
da DPE-AM

 Mede a atuação 
da DPE na garantia 
de seus direitos 
fundamentais

Total de pessoas 
beneficiadas e 
atendidas pela 
DPE-AM

Maior 
melhor

Quantidade Anual
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Missão
Garantir, como agente de transformação social, 
assistência jurídica integral e gratuita às pessoas 
em situação de vulnerabilidade, promovendo os 
direitos humanos e a redução das desigualdades 
sociais.

Visão de futuro
Ser reconhecida, em todo o Estado do Amazonas, 
até 2024, como instituição de credibilidade e 
excelência na defesa e promoção de direitos às 
pessoas em situação de vulnerabilidade.

Assegurar e 
ampliar o acesso 
à justiça por meio 
da Defensoria em 

todo o Estado

Fortalecer a 
governança 
e a gestão 
estratégica

Promover a 
valorização, o 

reconhecimento 
a membros e 
servidores e à 

qualidade de vida 
no trabalho

Ampliar ações 
de comunicação 

em todos 
os níveis da 

instituição de 
forma clara e 
transparente

Prover o 
desenvolvimento 
de soluções de 
TI otimizando o 

desempenho das 
atividades finalísticas  

e de apoio

Otimizar e padronizar 
os processos nos 
diversos níveis da 

instituição, garantindo 
a qualidade e a 
eficiência dos 

serviços

Aprimorar 
a gestão e 

aplicação eficiente 
dos recursos 

orçamentários/
financeiros

Garantir a 
excelência na 
qualidade de 

atendimento ao 
assistidoA
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Valores
Empatia • Ética • Humanização e Excelência no atendimento • Transformação Social • Transparência.
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Aperfeiçoar a 
governança de 
TI e a proteção 

de dados

Ampliar as  
fontes de recursos 
extraorçamentários

Intensificar 
a atuação 

extrajudicial e 
coletiva

Assegurar  
um ambiente 

estrutural 
adequado e 
planejado à 
instituição

Ampliar o 
processo de 
expansão da 
Instituição

Desenvolver 
competências e a 
cultura de gestão 

e liderança 
orientada para 

resultados

Fomentar as 
ações voltadas 
à educação em 

direitos

Fortalecer a 
comunicação 
e as parcerias 
institucionais

Promover a 
sustentabilidade 

e a garantia 
dos direitos 

fundamentais
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Nossos Valores

Empatia
Impactar diretamente na produtividade, lealdade e engajamento 
dos colaboradores, compreendendo as necessidades dos assistidos 
e parceiros, atuando na solução de seus desafios

Transformação 
social

Disseminar práticas de governança, relacionamentos, normas, 
valores e gestão, em todos os níveis

Humanização e 
excelência no 
atendimento

Garantir o tratamento justo e humanizado atendendo ao contexto 
econômico e social no qual está inserido, assegurando os direitos 
fundamentais, individuais, coletivos e sociais do ser humano

Ética

Agir com base nos princípios que direcionam a administração 
pública, garantindo a atuação com respeito, honestidade, 
probidade, integridade, responsabilidade e moralidade em todas as 
suas ações e relações

Transparência
Disponibilizar à sociedade com clareza e facilidade as informações 
dos atos praticados pela instituição
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