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RESUMO 

 

A gestão administrativa no setor público sempre esteve a reboque do setor privado, quer seja 

pelo seu caráter eminentemente burocrático, quer seja por sua finalidade. Contudo, a eficácia 

e eficiência na gestão de recursos públicos sempre estiveram em voga. Após grande debate 

pela academia, e ainda um tema bastante controverso na literatura – o planejamento 

estratégico começou a ser aplicado na gestão pública, juntamente com um ferramental, quase 

unânime, nas principais organizações privadas que dele se valem – o balanced scorecard. 

Desenvolvido a partir da insatisfação com os indicadores financeiros tradicionais, o balanced 

scorecard tornou-se uma importante ferramenta de gerenciamento do planejamento 

estratégico. O poder judiciário brasileiro, emergido de uma crise administrativa, que abalou 

sua credibilidade perante a sociedade, decidiu por utilizar a metodologia do balanced 

scorecard em sua gestão estratégica, ainda que de forma impositiva pelo Conselho Nacional 

de Justiça. Assim, sob a determinação do Conselho Nacional de Justiça, o Tribunal de Justiça 

do Paraná implantou seu planejamento estratégico seguindo as diretrizes do Conselho 

Nacional de Justiça. Contudo, apesar do esforço para a implantação de uma gestão estratégica 

orientada para resultados, o planejamento estratégico do Tribunal de Justiça do Paraná corre o 

risco de se tornar inócuo quanto as suas pretensões em razão carência de gestão da execução 

estratégica em níveis operacionais. Pretende-se criar, em nível operacional, indicadores de 

desempenho vinculados ao planejamento estratégico do Tribunal de Justiça do Paraná 

utilizando a metodologia do balanced scorecard. E, por uma questão de delimitação da 

pesquisa, os indicadores serão desenvolvidos para a vara criminal da comarca de Paraíso do 

Norte-PR.  

 

Palavras-chave: balanced scorecard, planejamento estratégico, gestão estratégica, poder 

judiciário. 
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 INTRODUÇÃO  1.

A gestão estratégica corporativa passou por uma significativa evolução nas 

últimas duas décadas. A evolução das tecnologias de informação juntamente com o advento 

de novas teorias possibilitou aos gestores a fragmentação das estratégias em objetivos 

intermediários e viabilizou o acompanhamento de sua efetiva implementação com defasagem 

de tempo insignificante. Contudo, a emergência de uma nova ferramenta, criada no início dos 

anos 1990 mostrou-se muito eficiente ao aproveitar a referida evolução dos sistemas de 

informação – o chamado Balanced Scorecard (BSC) – criado e desenvolvido nos Estados 

Unidos da América pelos professores da Harvard Business School, Robert Kaplan e David 

Norton.  

A utilização do BSC como ferramenta de gestão permitiu que as aferições de 

desempenho saíssem da óbvia utilização de indicadores contábeis e financeiros para uma 

perspectiva mais ampla que busca a integração dos objetivos de curto e de longo prazo das 

organizações e possibilita o alinhamento do planejamento estratégico com as ações 

operacionais (KAPLAN e NORTON, 1997). 

Contudo, a gestão do setor público brasileiro não foi capaz de se apropriar das 

evoluções que ocorriam na gestão corporativa, talvez em razão do intrínseco caráter 

burocrático e político de sua administração. A situação é agravada na esfera do poder 

judiciário cuja administração sempre esteve incumbida a magistrados e desembargadores, sem 

qualquer qualificação administrativa, sob o pretexto de sua autonomia. 

A criação do Conselho Nacional de Justiça, é no Brasil, uma tentativa de 

melhorar a estrutura de governança do poder judiciário e desta forma implementar técnicas e 

ferramentas de gestão para melhorar processos operacionais e controles, cujo objetivo final é 

atender aos anseios da sociedade por uma justiça eficiente, rápida e produtiva.
1
 

1.1 OBJETO E PROBLEMA DA PESQUISA 

                                                 
1
 O Conselho Nacional de Justiça, através da Resolução 70 de março de 2009, determinou que todos os tribunais 

elaborassem seus respectivos Planejamentos Estratégicos alinhados ao Plano Estratégico Nacional.  
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Nesse esteio o Tribunal de Justiça do Paraná elaborou seu primeiro 

planejamento estratégico, em 2008, cuja revisão ocorreu em 2010 abrangendo o período até 

2014. O Tribunal, para elaboração de seu PE, utilizou-se da metodologia do BSC, contudo os 

indicadores e metas estabelecidos são de ordem institucional, voltados a projetos que 

incumbem apenas à alta administração do Tribunal. 

Assim, acredita-se existir uma lacuna no planejamento estratégico atual do 

Tribunal de Justiça do Paraná, ou seja, não há um planejamento estratégico para as unidades 

judiciárias.  

Como já salientado, o planejamento estratégico existente é destinado à direção 

e/ou unidades de auxílio desta, pois tratam de projetos e objetivos que são de sua 

competência. Evidentemente, existem alguns temas, de ordem genérica, abordados no PE que 

poderiam facilmente ser adaptados às unidades judiciárias. Contudo, o que se percebe é que o 

PE não foi concebido de forma a integrar a estratégia às diversas unidades existentes, de 

forma que moldasse as inciativas individuais em torno da estratégia, assim como preceituado 

por Kaplan e Norton (1997, p. 25):  

(...) medidas do Balanced Scorecard devem ser usadas de forma diferente – para 

articular a estratégia da empresa, para comunicar essa estratégia e para alinhar 

iniciativas individuais, organizacionais e interdepartamentais, com a finalidade de 

alcançar uma meta comum. 

  Sem articular toda a organização em torno da estratégia proposta, o 

planejamento estratégico corre risco de se tronar inócuo. Uma das funções da metodologia do 

Balanced Scorecard é traduzir a missão e a estratégia em objetivos e medidas de maneira que 

toda a organização, os comportamentos e iniciativas pessoais se voltem para estratégia 

definida. Os indicadores de desempenho, formulados em razão da estratégia, exercem a 

função de direcionar esforços para aquilo que é tido como estratégico (KAPLAN e NORTON, 

1997). “O que não é medido não é gerenciado” sentencia os professores Kaplan e Norton 

(1997, p. 21) para demonstrar a importância de se estabelecer medidas em torno da estratégia.  

  Importante frisar, que estabelecer indicadores em torno da estratégia não é 

mera inclusão de mecanismos de controle de comportamento, o BSC deve ser utilizado como 

um “sistema de comunicação, informação e aprendizado” (KAPLAN e NORTON, 1997, 

p.21). Como exemplo de PE concebido sem estabelecer alguma forma de comunicar a 

estratégia às diversas unidades, principalmente àquelas que atuam na chamada “linha de 

frente”, os professores Norton e Kaplan (1997, p. 25) citam um exemplo emblemático: 
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(...) Norman Chambers, executivo principal da Rokwater, uma empresa de 

construções submarinas, liderou um esforço de dois meses entre altos executivos e 

gerentes de projeto para desenvolver uma declaração de missão detalhada. Pouco 

depois de distribuir essa declaração de missão, Chambers recebeu um telefone de um 

gerente de projeto de uma plataforma de prospecção em pleno Mar do Norte. 

“Norm, quero que você saiba que eu acredito na declaração de missão. Quero agir de 

acordo com ela. Estou aqui com meu cliente. O que devo fazer? Como devo me 

comportar a cada dia, durante a vida deste projeto, a fim de estar em conformidade 

com nossa declaração de missão?” 

Tão importante quanto a elaboração do Planejamento Estratégico é sua 

implementação, e o BSC se mostra como uma excelente ferramenta para esta empreita. Os 

indicadores de desempenho exercem função essencial na comunicação da estratégia às 

diversas unidades e pessoas da organização, têm a função de direcionar esforços para que 

todas as ações e iniciativas estejam alinhadas a estratégia. 

O Planejamento Estratégico atual do Tribunal de Justiça do Paraná carece de 

indicadores que comuniquem a estratégia, a declaração de missão e de visão às unidades 

judiciárias, aqui entendidas como as comarcas e diversas varas e secretarias. 

1.2 QUESTÃO DE PESQUISA 

Dado que a comunicação da estratégia às diversas unidades que compõe uma 

organização é vital para o sucesso do Planejamento Estratégico; como a estratégia 

institucional do Tribunal de Justiça do Paraná, poderia ser comunicada e implementada de 

maneira eficaz em suas unidades, notadamente nas unidades criminais? 

1.3 OBJETIVOS 

Os objetivos da pesquisa estão desdobrados em objetivo geral e objetivos 

específicos, ambos são apresentados abaixo. 
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1.3.1 Objetivo Geral 

Elaborar indicadores estratégicos em nível operacional, utilizando o Balanced 

Scorecard, para as unidades judiciárias criminais, conhecidas como varas criminais, do 

Tribunal de Justiça do Paraná. O Balanced Scorecard deverá estar alinhado ao Planejamento 

Estratégico institucional do Tribunal de Justiça do Paraná, de forma a comunicar eficazmente 

sua estratégia.  

1.3.2 Objetivos Específicos 

 Descrever a unidade objeto do estudo; 

 Selecionar Objetivos Estratégicos do P.E. do TJ-PR relacionados às unidades 

criminais; 

 Criar um Mapa Estratégico para unidades criminais do TJ-PR. 

 Construir indicadores de desempenho vinculados à estratégia do Tribunal de 

Justiça e ao Balanced Scorecard proposto para as unidades judiciais criminais. 

1.4 JUSTIFICATIVA 

A gestão eficiente dos recursos sempre esteve em pauta em organizações do 

setor privado em razão da competição. O atual cenário com acirramento da concorrência, 

dinamização dos mercados e a emergência de consumidores mais exigentes colocam a gestão 

eficiente, não mais como diferencial competitivo, mas como requisito de sobrevivência. 

 No bojo da busca pela eficiência a ciência da Administração evolui com 

teorias aplicáveis nas mais diversas áreas das organizações. Exemplo notável da 

transformação pode ser dado pelo papel que as pessoas passaram a representar nas 

organizações – de meros insumos para um papel estratégico merecedor de grandes 

investimentos. 
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A gestão pública ao contrário, e a despeito de algumas tentativas como a 

reforma da administração pública federal encabeçada pelo ex-ministro Luiz Bresser Pereira
2
 

em 1995, esteve letárgica em resultados em razão da situação monopolística própria do setor 

público e o poder judiciário seja talvez o setor em que isso seja mais perceptível.  

Administrado por magistrados, que em sua grande maioria são desprovidos de 

conhecimento e técnicas administrativas, o setor é gerido da mesma forma há mais de 50 

anos, com algumas poucas soluções pontuais.  

A rigidez legislativa pode ser usada para justificar o atraso na gestão, contudo 

não deve ser utilizada como a causa do atraso. Para exemplificar o atraso em que se encontra 

o poder judiciário pode-se citar a forma de controle das penas dos réus sentenciados que são 

controladas de forma manual, mesmo com o atual estágio das tecnologias de informação. Essa 

situação acaba por gerar uma população carcerária maior que a necessária, gerando perdas aos 

cofres públicos. 

Diante das restrições orçamentárias e demandas atuais da sociedade, a gestão 

pública eficiente exerce papel transformador capaz de mudar a realidade atual. No que 

concerne a presente pesquisa, o planejamento estratégico adequado tem o poder de mobilizar 

toda a organização para o atingimento dos objetivos que a sociedade espera. 

No caso em estudo, das unidades judiciárias criminais, incumbidas de gerir os 

processos criminais sob a égide do Código Penal Brasileiro, a sociedade espera mais que 

apenas um julgamento justo, função precípua da Justiça, mas anseia que ele aconteça de 

forma célere e eficiente.  

A morosidade do judiciário em julgar, seja talvez a principal queixa da 

sociedade, assim bem exaltou o ministro do Supremo Tribunal Federal, Cesar Peluso, quando 

da apresentação de proposta de alteração legislativa visando a redução de interposição 

recursos:  

“O ponto de partida para essa proposta está naquilo que nós, há muitos anos - já 

perdemos até a origem dessa afirmação -, chamamos de crise do Judiciário, que é 

uma queixa velha, renitente, mas muito justa, da sociedade brasileira e que vem, ao 

longo dos anos, recebendo o apoio incondicional da imprensa, porque ela diz 

respeito à crítica da morosidade intolerável dos processos e hoje, em particular, após 

a Emenda Constitucional nº 45, porque ela também é ofensiva ao direito, agora 

positivado, de uma duração razoável do processo e do uso dos meios necessários à 

celeridade na tramitação das causas, (...)” (PELUSO, 2011). 

                                                 
2
 BRESSER, L. C.; SPINK, P. Reforma do Estado e administração pública gerencial. 7. ed. São Paulo: FGV, 

2005. 
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A excessiva demora na conclusão dos processos na área criminal tem como 

consequência a geração de um clima de insegurança na sociedade que se sente desprotegida 

diante da incompetência do Estado em punir corretamente: 

“Há, de fato, uma sensação geral de impunidade, que é atribuída ao Judiciário e, 

além dessa sensação, há, de fato, casos de impunidade efetiva que, de fato, ocorre. 

Ocorre em virtude da demora nas condenações, que gera essa impressão de 

impunidade, e há as impunidades efetivas, decorrentes, por exemplo, do 

reconhecimento de prescrição, seja no plano concreto, seja no plano abstrato, em 

virtude da delonga dos processos.” (PELUSO, 2011). 

O eminente ministro lembrou ainda do risco da prescrição punitiva do Estado, 

figura do ordenamento jurídico brasileiro que estabelece prazo para o Estado punir os 

infratores. Desta forma, a prescrição dos crimes é uma forma de impunidade 

institucionalizada. 

Não obstante, o custo orçamentário do poder judiciário brasileiro é 

demasiadamente elevado. Em pesquisa do Banco Mundial comparando 35 países, observou-se 

que o poder judiciário brasileiro era o que consumia mais recursos em percentual do 

orçamento, 3,66%
3
. 

Conclui-se que o Poder Judiciário carece de uma gestão mais eficaz quanto a 

resultados e eficiência administrativa e operacional. As diversas tentativas, ainda que 

impositivas, de adoção de técnicas de gestão, como o Planejamento Estratégico, tem sido 

inócuas, pois miram a cúpula diretiva dos tribunais. Para alcançar os resultados almejados 

com o planejamento estratégico, torna-se imperioso comunicar a estratégia a toda organização 

de forma a orientar todos os indivíduos e suas ações. O desenvolvimento de Balanced 

Scorecard setorial tem sido apontado como solução ótima para solucionar esse entrave. É 

nesse nicho que se encontra o objeto desta pesquisa. 

1.5 MÉTODO 

A presente pesquisa envolve uma instituição real, o Tribunal de Justiça do 

Paraná, em seu contexto atual, observando um fenômeno também atual, a gestão estratégica. 

                                                 
3
 BOTTINI, Pierpaolo. Modernização da gestão do Poder Judiciário. In Caderno de Administração da Justiça, 

Planejamento Estratégico. Tribunal Regional Federal da 4ª Região: 2009. 
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Presentes essas características, o método de pesquisa utilizado é o de Estudo de Caso, assim 

como ensinado por Yin (2005, p. 16): 

O Estudo de Caso é uma forma de se fazer pesquisa social empírica ao investigar-se 

um fenômeno atual dentro de seu contexto de vida-real, onde as fronteiras entre o 

fenômeno e o contexto não claramente definidas e na situação em que múltiplas 

fontes de evidência são usadas. 

Utilizaremos, para avaliar o fenômeno da gestão estratégica, em instituições 

públicas, um referencial teórico, o Balance Scorecard. As evidências empíricas ficarão por 

conta da própria instituição e seu planejamento estratégico existente. 

1.6 ESTRUTURA DO TRABALHO 

Inicialmente será realizada uma rápida revisão da bibliografia de forma a situar 

o leitor ao status quo do planejamento estratégico com a utilização da metodologia do 

Balanced Scorecard.  

Considerando que as especificidades de cada organização influenciam 

sobremaneira a aplicação da metodologia do BSC ao planejamento estratégico, dedicaremos 

uma parte à explanação da instituição Tribunal de Justiça do Paraná.  

Finalmente será realizada uma proposta de criação de indicadores de 

desempenho para as unidades judiciárias utilizando-se a metodologia do BSC alinhado ao 

Planejamento Estratégico em vigor do Tribunal de Justiça do Paraná. 

Ao final, serão geradas conclusões sobre a pesquisa e o grau de atingimento 

dos objetivos e considerações necessárias. 
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 REFERENCIAL TEÓRICO 2.

A pretensão da pesquisa é realizar a elaboração de indicadores para as unidades 

judiciárias do Tribunal de Justiça do Paraná de acordo com o planejamento estratégico 

existente, utilizando-se dos métodos consagrados pelos professores Kaplan e Norton 

denominado de Balanced Scorecard. Assim, o referencial teórico fica automaticamente 

delimitado nas obras dos criadores da metodologia. 

Conquanto, o Balanced Scorecard ser apenas uma metodologia de 

desenvolvimento para as organizações realizarem seu planejamento estratégico, faz-se 

necessário uma breve explanação sobre Planejamento Estratégico e sua importância para as 

organizações. 

2.1 PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 

Ao revisar a literatura sobre Planejamento Estratégico, percebe-se que é 

necessário para um entendimento mais preciso do termo separá-lo em outros dois conceitos: 

Estratégia e Planejamento para enfim juntá-los e conceitua-los com clareza.  

2.1.1 Planejamento 

Tema de debates entre diversas escolas, o planejamento tem sido amplamente 

utilizado em diversas instituições tanto públicas quanto privadas. Figura entre as funções 

típicas da administração preconizada pelas escolas clássicas e neoclássicas. Contudo, não é 

tarefa das mais fáceis conceituar planejamento na vasta literatura disponível sobre o tema, 

pois conforme criticou Mintzberg (2004, p. 22) “os proponentes (do planejamento) estão mais 

preocupados em promover ideais vagos do que em conseguir posições viáveis.”.  
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Megginson
4
 apud Terence (2002) conceitua planejamento em organizações 

como sendo um programa para a concretização de objetivos e metas, que define a ação a ser 

adotada, a decisão de quando e como deve ser executada. No mesmo sentido, Ackoff apud 

Mintzberg (2004, p.23) sintetiza afirmando que “Planejamento é o projeto de um futuro 

desejado e de maneiras efetivas de realizá-lo”. 

Outros autores (Goetz, 1949; Steiner, 1979, Koontz, 1958) realizaram 

tentativas de buscar uma conceituação mais pragmática, salientando o processo em si. Desta 

forma o planejamento não passaria de uma tomada de decisão (MINTZBERG, 2004). 

Mintzberg (2004) rechaçou essa conceituação, pois considera que o que o administrador faz 

diariamente é decidir. 

Outros autores (Van Gusteren, 1976; Ackoff, 1970; Ozbekhan, 1969) arriscam 

delimitando o tipo de decisão, argumentando que a tomada de decisão a que se refere o 

planejamento são decisões importantes, complexas e interdependentes que integram o todo, 

exigindo do administrador maior tempo de reflexão. Ao tratar de inter-relações das decisões 

os autores se aproximaram do campo da estratégia, mas o conceito desfalece em virtude de 

pressupor que as decisões chegam em lotes para a decisão. E ainda, o fato de integrar decisões 

em determinado momento não consiste necessariamente em um conceito formal, mas trata-se 

apenas de método de como fazê-lo (MINTZBERG, 2004, p. 25-26). 

E finalmente chega-se a uma definição consistente de planejamento, ao 

considerar o aspecto da formalidade. Assim, planejamento pode ser entendido como “um 

procedimento formal para produzir um resultado articulado, na forma de um sistema 

integrado de decisões” (MINTZBERG, 2004, p.26). Segundo Mintzberg (2004), a ênfase na 

formalização é imprescindível em razão da necessidade de diferenciar o planejamento de 

outros processos. 

2.1.2 Estratégia 

Epistemologicamente a palavra estratégia provém do grego antigo stratègós 

(de stratos, "exército", e "ago", "liderança" ou "comando" tendo significado inicialmente "a 

                                                 
4
 MEGGINSON, L. C.; MOSLEY, D. C.; PIETRI JUNIOR, H. P. Administração: conceitos e aplicações. São 

Paulo: Harbra, 1986. 
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arte do general") e designava o comandante militar, à época de democracia ateniense 

(WIKIPEDIA, s/d). 

Conforme observou Motta (1991)
5
 e Almeida et al. (1993)

6
 apud Terence 

(2002) na Administração a palavra estratégia passou a ter uso comum, sendo naturalmente 

agregada à palavra planejamento, que, genericamente pode ser definida como um estudo das 

ações que a organização irá tomar no futuro. 

Nesta seção apresentaremos os principais conceitos relacionados à estratégia 

empresarial, pois conforme lembrou Mintzberg (2006, p. 23) “não há uma definição única, 

universalmente aceita”. Utilizaremos assim, as definições identificadas por Mintzberg (2006) 

como sintetizadoras dos diversos conceitos existentes, esses conceitos ficaram conhecidos 

como os “5 Ps" da estratégia: estratégia como plano, estratégia como pretexto, estratégia 

como padrão, estratégia como posição e estratégia como perspectiva. 

A estratégia como plano é a definição mais comum encontrada, representa 

“algum tipo de curso de ação conscientemente pretendido, uma diretriz (ou conjunto de 

diretrizes) para lidar com uma situação” (grifo original). Nessa definição as estratégias têm 

duas características essenciais: são criadas propositalmente e antes das ações (MINTZBERG, 

2006, p. 24). 

E se a estratégia pode ser pretendida conscientemente ela também pode ser 

empregada para ludibriar um oponente, uma manobra – estratégia como pretexto.  Mintzberg 

(2006), como forma de ilustrar, cita o exemplo de uma empresa que pode ameaçar expandir 

sua capacidade para desencorajar um concorrente de construir uma nova fábrica. 

Assim como a estratégia pode ser um plano ela também pode vir a ser uma 

ação consistente ao longo do tempo – a estratégia como padrão de comportamento. A 

identificação de padrões de comportamento ao longo do tempo permite que este seja definido 

como uma estratégia, deliberada ou não. Como exemplo, “uma empresa que comercializa 

perpetuamente os produtos mais caros da sua indústria segue a chamada estratégia de 

segmento superior” (MINTZBERG, 2004, p. 34). 

A estratégia também pode ser uma posição, que é escolha por oferecer 

determinado produto em determinado mercado. É o posicionamento mercadológico da 

empresa no ambiente competitivo (MINTZBERG, 2004). 

                                                 
5
 MOTTA, P. R. Gestão contemporânea: a ciência e a arte de ser dirigente. São Paulo: Record, 1991. 

6
 ALMEIDA, M. I. R., TEIXEIRA, M. L. M., MARTINELLI, D. P. Porque administrar estrategicamente 

recursos humanos? Revista de Administração de Empresas, v. 33, p. 12-24, mar/abr, 1993. 
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E por fim, a estratégia também pode ser considerada uma perspectiva. 

Enquanto que na estratégia de posições a empresa foca o ambiente externo, na estratégia 

como perspectiva a empresa foca-se em si, olha-se para dentro. Pode ser expressa como sua 

maneira de fazer as coisas, de acordo com sua visão de mundo. “A estratégia como 

perspectiva é para a organização aquilo que a personalidade é para o indivíduo” 

(MINTZBERG, 2006, p.27). 

Embora Mintzberg (2006) reconheça que as cinco definições para estratégia às 

vezes sejam concorrentes, acredita que mais importante que isso, elas se complementam. 

Outra definição, mais ampla, mas que ainda pode ser útil nesse trabalho é a 

definida pelos professores Kaplan e Norton (1997, p. 38), utilizando-se de conceitos de 

estratégia como posição desenvolvidos por Porter
7
 

Escolha dos segmentos de mercado e clientes que as unidades de negócios 

pretendem servir, identificando os processos internos críticos nos quais a unidade 

deve atingir a excelência para concretizar suas propostas de valor aos clientes dos 

segmentos-alvo, e selecionando as capacidades individuais e organizacionais 

necessárias para atingir os objetivos internos, dos clientes e financeiros. 

2.1.3 Planejamento Estratégico 

Ferreira et al. (1997)
8
 apud Terence (2002) propõe a segregação do 

planejamento empresarial por níveis hierárquicos – alta administração: planejamento 

estratégico – média administração: planejamento tático – baixa administração: planejamento 

operacional.  

Os tipos de planejamentos possuem características próprias que possibilitam 

sua distinção, além do nível hierárquico. Estas caraterísticas estão descritas na tabela abaixo: 

 

Quadro 1 - Características do planejamento estratégico, tático e operacional 

Características ESTRATÉGICO TÁTICO OPERACIONAL 

Prazo Longo Médio Curto 

                                                 
7
 PORTER, M. E. Competitive Strategy: Techiniques for Analysing Industries and Competitors. Nova 

York: Free Press, 1980. 
8
 FERREIRA, A. A.; REIS, A. C. F.; PEREIRA, M. I. Gestão empresarial: de Taylor aos nossos dias: 

evolução e tendência da moderna administração de empresas. São Paulo: Pioneira, 1997. 
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Análise básica Ramo de atividade 

Principais componentes 

de atividades e áreas 

específicas. 

Tarefas específicas 

Responsáveis 

pelo processo 

Alta administração: 

diretores, equipes e 

consultores de 

administração. 

Envolvimento de 

Executivos que 

formularam o 

planejamento estratégico 

e gerentes. 

Chefes de divisões 

que participaram do 

processo de 

planejamento tático. 

Complexidade 

Alta. Existem muitas 

variáveis, pois analisa 

o ambiente interno e 

externo e os pontos 

fortes e fracos. 

Alta ou média, mas com 

um número menor de 

variáveis, considerando o 

retorno financeiro, as 

condições de mercado e 

os recursos 

organizacionais. 

Baixa. Considera 

variáveis como 

previsão de mercado 

para cada produto, 

orçamento, recursos 

necessários para a 

produção etc. 

Resultados 

Declaração genérica 

que afirma o 

propósito básico da 

organização e define 

seu ramo de atuação. 

Diretrizes que envolvem 

as seguintes áreas: 

objetivos financeiros, 

oportunidades de 

mercado, organização, 

instalações físicas, 

período de tempo para a 

próxima revisão. 

Previsões para o 

período; mudanças 

internas; produção e 

cronogramas; 

responsabilidades e 

orçamento. 

Fonte: TERENCE (2002:19). 

 

Ferreira et al.
9
 apud Terence (2002) argumentam que o planejamento 

estratégico é aquele realizado pela alta administração e que se estende a todos os níveis da 

empresa devendo servir de norte para os demais. 

Rezende (2008, p.18) conceitua planejamento estratégico como “um processo 

dinâmico, sistêmico, coletivo, participativo e contínuo para a determinação dos objetivos, 

estratégias e ações da organização”. Ressalta ainda que deve ser formal e global (envolver 

toda organização) e que se trata de um projeto de reflexão sobre o presente e o futuro. 

                                                 
9
 FERREIRA, A. A.; REIS, A. C. F.; PEREIRA, M. I. Gestão empresarial: de Taylor aos nossos dias: 

evolução e tendência da moderna administração de empresas. São Paulo: Pioneira, 1997. 
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Druker
10

 apud Braga (2005, p. 19) por sua vez, também define planejamento 

estratégico como um processo:  

“o processo contínuo de, sistematicamente e com o maior conhecimento possível do 

futuro contido, tomar decisões atuais que envolvem riscos; organizar 

sistematicamente as atividades necessárias à execução dessas decisões e, por meio 

de uma retro alimentação organizada, medir o resultado das decisões em confronto 

com as expectativas”. 

Sem compreender o passado não há como prever o futuro, essa é a visão de 

Mintzberg apud Terence (2002) para o processo de planejamento estratégico. Considera que o 

planejamento estratégico é o processo de compreensão do passado, de modo que a 

organização conheça suas capacidades, fraquezas, forças e potenciais para então vislumbrar 

um futuro.  

De modo geral, os diversos conceitos caracterizam o planejamento estratégico 

como sendo um processo, que implica reflexão sobre a organização, o ambiente e seu futuro.  

2.2 O BALANCED SCORECARD 

Todo esforço de reflexão e pesquisa da organização em formular sua estratégia 

e planejar os meios para atingi-la poderão se esvair, caso a organização não disponha de uma 

gestão estratégica. Conforme constatado por Schwarz (2000, p. 2): “A definição da visão de 

futuro de uma organização e os objetivos para atingi-la ao longo do tempo, por si só, não 

garantem o sucesso de implementação”. A organização deve, portanto, ser capaz de estruturar 

um processo de gerenciamento estratégico que viabilize tanto a implementação da estratégia 

quanto seu gerenciamento. É justamente essa ferramenta que o BSC se propõe, ser uma ponte 

entre planejamento estratégico e gestão estratégica (Ruas, 2002; Schwarz, 2000). Ainda, nas 

palavras dos criadores “O Balanced Scorecard traduz a missão e a estratégia das empresas 

num conjunto abrangente de medidas de desempenho que serve de base para um sistema de 

medição e gestão estratégica” (KAPLAN e NORTON, 1997, p. 2). 

Os professores Kaplan e Norton (1997), enfatizam que o BSC permite 

viabilizar processos críticos da gestão estratégica, como:  

                                                 
10

DRUKER, Peter. Prática de administração e empresas. Rio de Janeiro: Fundo de Cultura, 1962. 
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a) Esclarecer e traduzir a visão e a estratégia; 

b) Comunicar e associar objetivos e medidas estratégicas; 

c) Planejar, estabelecer metas e alinhar iniciativas estratégicas; 

d) Melhorar o feedback e o aprendizado estratégico. 

 Após a definição da estratégia, é natural que existam interpretações 

divergentes sobre aquilo que é estratégico na empresa. O processo de desenvolvimento do 

BSC é realizado através do trabalho de equipe da alta administração, os quais deverão 

desmembrar a estratégia em objetivos específicos. As medidas de desempenho são adotadas 

através de consenso entre os executivos, nesse processo as visões individuais de cada 

executivos sobre a estratégia são confrontadas. Do confronto das percepções individuais do 

que seria a estratégia emerge uma percepção única, um entendimento coletivo sobre a 

estratégia que é compartilhada com toda organização. Desta forma, o BSC consegue 

esclarecer a estratégia da empresa (KAPLAN e NORTON, 1997). 

Os indicadores são desenvolvidos dentro de no mínimo quatro perspectivas: 

financeira, clientes, processos internos e aprendizado e crescimento. Contudo, as perspectivas 

não são tratadas de maneira isoladas, são encadeadas de forma a traduzir a estratégia 

explicitando as relações de causa e efeito existente nas diversas medidas (KAPLAN & 

NORTON, 1997). 

Uma das filosofias do BSC é que o mesmo deva ser transmitido a toda a 

empresa, não ficando restrito a cúpula administrativa. Para comunicar a estratégia a empresa 

pode-se valer de diversos meios, quadro de avisos, e-mails, newsletters, computadores, etc. “A 

comunicação serve para mostrar a todos os funcionários os objetivos críticos que devem ser 

alcançados para que a estratégia da empresa seja bem-sucedida”. As medidas do BSC 

podem ainda ser decompostas em medidas específicas de nível operacional, com intuito de 

comunicação e também para que os colaboradores possam associar a importância de sua 

atividade para o alcance das estratégias (KAPLAN & NORTON, 1997, p. 13). “Profissionais 

dos diversos setores da organização passam a entender como as peças se encaixam, como 

seus papeis influenciam outras pessoas e, por fim, a empresa inteira” (KAPLAN & 

NORTON, 1997, p. 16). 

Os autores defendem que o BSC pode ser indutor de uma mudança 

organizacional. Advertem que, para que isso ocorra, as metas devem ser traçadas 

considerando um horizonte temporal de três a cinco anos, e que sejam estabelecidas em 

patamares que representem uma inflexão no desempenho da empresa, notadamente nas 

perspectivas clientes, processos internos e aprendizado e crescimento. O alcance das metas 



   24 

 

nessas três perspectivas propiciará um desempenho financeiro extraordinário (KAPLAN e 

NORTON, 1997). 

Depois de estabelecidas as metas de superação nas três perspectivas, os 

executivos estarão em condições de alinhar suas iniciativas estratégicas aos objetivos, dessa 

forma “os esforços gerencias serão dirigidos à melhoria e à reengenharia dos processos 

críticos para o sucesso da empresa” (KAPLAN e NORTON, 1997, p. 15). 

O Balanced Scorecard também permite que os altos executivos monitorem a 

execução da estratégia. “A comparação entre as metas de desempenho desejadas e os níveis 

atuais determina o hiato de desempenho que deverá ser alvo das novas iniciativas 

estratégicas”. As perspectivas clientes, processos internos, aprendizado e crescimento 

permitem estabelecer indicadores de tendência, possibilitando aos executivos, em suas 

revisões gerenciais, avaliar os resultados passados bem como se suas expectativas sobre o 

futuro permanecem viáveis (KAPLAN e NORTON, 1997, p. 16). 

A monitoração da execução da estratégia e as revisões periódicas são 

primordiais para a implementação bem-sucedida da estratégia empresarial. As revisões 

permitem um ciclo de aprendizado, reflexão e adaptação da empresa em meio a um ambiente 

altamente competitivo e instável. Após os processos de revisão a estratégia pode ser 

reafirmada, adaptada ou ainda ser reformulada, seja porque o ambiente mudou, ou não se 

levou em consideração na sua elaboração alguma ameaça ou oportunidade ou simplesmente 

porque a estratégia se mostrou equivocada (KAPLAN e NORTON, 1997). 

Apesar de ser uma ferramenta extremamente útil e largamente utilizada, 

KAPLAN e NORTON (1997:39) alertam que “o Balanced Scorecard é basicamente um 

mecanismo para implementação da estratégia, não para a sua formulação”.  

2.2.1 A Perspectiva Financeira 

A perspectiva financeira representa os objetivos relacionados à lucratividade da 

empresa, podendo ser medida pela receita operacional, o retorno sobre o capital empregado, 

receita de vendas, e outras medidas financeiras consideradas importantes. São medidas 

valiosas para sintetizar as consequências econômicas de ações passadas (KAPLAN e 

NORTON, 1997). 
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A importância dessa perspectiva é sintetizada pelos professores KAPLAN e 

NORTON (1997, p. 49): 

“Os objetivos financeiros servem de foco para os objetivos e medidas das outras 

perspectivas do scorecard. Qualquer medida selecionada deve fazer parte de uma 

cadeia de relações de acusa e efeito que culminam com a melhoria do desempenho 

financeiro.” 

 Ressaltam que os objetivos financeiros devem ser coerentes com a fase de 

ciclo de vida da empresa, de acordo com o sugerido na consagrada literatura sobre estratégia 

empresarial (KAPLAN e NORTON, 1997). 

Os riscos inerentes à administração financeira não podem ser ignorados quando 

da formulação de metas e medidas para o BSC. Os professores KAPLAN e NORTON (1997, 

p. 53) advertem que “as empresas devem equilibrar os retornos esperados com o 

gerenciamento e o controle de riscos”. Assim, as empresas podem incluir em sua perspectiva 

financeira, objetivos voltados a mitigação de riscos financeiros, como por exemplo, a 

diversificação das fontes de receita, para evitar alguma dependência, seja de clientes, 

produtos, ou região geográfica. 

2.2.2 A Perspectiva Clientes 

É nessa perspectiva do BSC que se torna latente a necessidade da empresa 

realizar um planejamento estratégico bem definido, ou pelo menos definir sua estratégia de 

atuação. Pois, “a perspectiva dos clientes scorecard traduz a missão e a estratégia da 

empresa em objetivos específicos para segmentos focalizados de clientes e mercados que 

podem ser comunicados a toda a organização” (KAPLAN e NORTON: 1997, p. 68) (grifo 

nosso). 

A empresa deve envidar esforços, lançando mão de pesquisas de mercados, 

para identificar os mercados e clientes aos quais pretende atender. Sem esquecer que os 

mercados escolhidos irão produzir o componente de receita dos objetivos financeiros 

(KAPLAN e NORTON, 1997).  

A segmentação é imprescindível, pois conforme sentenciaram KAPLAN e 

NORTON (1997, p. 68) “empresas que tentam ser tudo para todo mundo normalmente 
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acabam não sendo nada para ninguém”. A empresa também deve estar atenta às preferências 

dos clientes nos mercados alvos, pois “as empresas que não compreenderam as necessidades 

dos clientes acabaram constatando que os concorrentes lhes tomavam mercados oferecendo 

produtos e serviços mais bem alinhados às preferências desses clientes” (KAPLAN e 

NORTON, 1997, p. 67).  

Em resumo no BSC, através da perspectiva clientes, a empresa deve focar um 

mercado alvo segmentá-lo, atendo um ou mais segmentos, e após estabelecer medidas de 

desempenho conforme análise de valor dirigida aos clientes escolhidos. “As propostas de 

valor são os vetores, os indicadores de tendências, para as medidas essenciais de resultados 

na perspectiva dos clientes” (KAPLAN e NORTON, 1997, p. 67). 

Na perspectiva clientes os professores Kaplan e Norton (1997) identificaram 

um grupo de medidas comuns a todos os tipos de empresas, denominado de grupo de medidas 

essenciais dos clientes: participação de mercado; retenção de clientes; captação de clientes; 

lucratividade de clientes. 

Os vetores para essas medidas serão as propostas de valor que a empresa 

deverá oferecer aos clientes, conforme identificado em pesquisa de mercado. Por exemplo, o 

varejo bancário de pessoas físicas pode ser segmentado em dois níveis: baixa renda e alta 

renda. No primeiro segmento, os clientes valorizam mais o preço e a eficácia do serviço, 

enquanto que no segundo, os clientes não se preocupam tanto com o preço, desde que possam 

desfrutar de um serviço diferenciado, eficiente e ágil. 

Apesar das propostas de valor variarem de acordo com o setor de atividade, os 

professores Kaplan e Norton (1997) observaram um conjunto comum de atributos que podem 

ser dividido em três categorias: produtos e serviços, relacionamento e imagem ou reputação. 

2.2.3 A Perspectiva Processos Internos 

Na perspectiva de processos internos do BSC, a empresa terá a oportunidade de 

rever seus processos considerados críticos. Os processos considerados críticos são aqueles que 

“terão maior impacto na satisfação do cliente e na consecução dos objetivos financeiros da 

empresa” (KAPLAN e NORTON, 1997, p. 27).  

Percebe-se que os processos que merecem a atenção do BSC são delimitados 

pela importância na entrega de valor ao cliente e ao acionista. Não é uma simples medição ou 
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revisão de processos, trata-se novamente, de um encadeamento das relações entre as 

perspectivas, focalizando a estratégia (KAPLAN e NORTON, 1997). 

Os professores Norton e Kaplan (1997, p. 97) recomendam que se defina uma 

cadeia de valor completa dos processos internos: 

 “o processo de inovação – identificação das necessidades atuais e futuras dos 

clientes e desenvolvimento de novas soluções para essas necessidades –, prossiga 

com os processos de operações – entrega dos produtos e prestação dos serviços aos 

clientes existentes – e termine com o serviço pós-venda – oferta de serviços pós-

venda que complemente o valor proporcionado aos clientes pelos produtos ou 

serviços de uma empresa”. 

A inovação colocada como um processo interno crítico permite as empresas 

deixarem de ser reativas quanto às necessidades dos clientes, passando a ser proativas. Assim, 

as atividades de P&D devem estar atreladas aos processos internos, para além de inovação em 

produto, inovarem também em processo (KAPLAN e NORTON, 1997). 

2.2.4 A Perspectiva Aprendizado e Crescimento 

A capacidade de alcançar resultados melhores para os objetivos das 

perspectivas financeira, dos clientes e dos processos internos, depende das capacidades 

organizacionais para o aprendizado e o crescimento. Desta forma, a quarta perspectiva do 

BSC: 

“desenvolve objetivos e medidas para orientar o aprendizado e o crescimento 

organizacional. Os objetivos estabelecidos nas perspectivas financeira, do cliente e 

dos processos internos revelam onde a empresa deve se destacar para obter um 

desempenho excepcional. Os objetivos da perspectiva de aprendizado e crescimento 

oferecem a infraestrutura que possibilita a consecução dos objetivos ambiciosos nas 

outras três perspectivas”. (KAPLAN e NORTON, 1997, p. 131) 

Em suas experiências na elaboração de BSC, os professores Kaplan e Norton 

(1997), conseguiram identificar três categorias principais para a perspectiva aprendizado e 

crescimento: funcionários, sistemas e alinhamento organizacional. O BSC enfatiza assim, a 
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necessidade de investimentos significativos em pessoal, sistemas e processos que produzam 

as capacidades organizacionais necessárias. 

Na categoria funcionários, Kaplan e Norton (1997) preconizam três grupos de 

indicadores, classificados como essenciais: satisfação, produtividade e retenção. Assim, a 

empresa deve envidar esforços para a mensuração da satisfação dos funcionários, tido como a 

mais importante.  

 

2.2.5 Componentes do Balanced Scorecard 

De acordo com o estabelecido, os componentes do Balanced Scorecard são: o 

Mapa Estratégico, Objetivo Estratégico, Indicador, a Meta e por fim um Plano de Ação. Esses 

componentes estão sintetizados na figura abaixo:  

 

Ilustração 1 – Componentes do Balanced Scorecard 

 

 

 

Fonte: SYMNETICS (2000) 
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O Mapa estratégico é uma ferramenta que permite visualizar as relações de 

causas e efeitos entre as perspectivas do Balanced Scorecard.  O mapa estratégico fornece 

uma maneira uniforme e consistente de descrever a estratégia elaborada, facilitando o 

gerenciamento dos objetivos e indicadores a fim de servir de elo entre a formulação e 

execução da estratégia (KAPLAN e NORTON, 2004). 
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3.  PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

Qualquer pesquisa que almeje ser classificada como de cunho científico 

necessita de planejamento e métodos definidos como forma de validação do conhecimento 

apresentado. Neste sentido, Campomar (1991) elucida a importância do método para as 

investigações científicas: 

O método científico é, simplesmente, a forma encontrada pela sociedade para 

legitimar um conhecimento adquirido empiricamente, ou seja, quando um 

conhecimento é obtido pelo método científico, qualquer pesquisador que repita a 

investigação nas mesmas circunstâncias, obterá o mesmo resultado, desde que os 

mesmos cuidados sejam tomados. (CAMPOMAR, 1991, p.95). 

A busca do conhecimento e sua comprovação através de metodologias geraram 

diversas classificações. As mais clássicas são as que classificam as pesquisas em quantitativas 

e qualitativas. As pesquisas ditas quantitativas são as que se utilizam de medições, 

quantificações e quando não possível, devido ao tamanho da população, utiliza-se técnicas 

estatísticas como a inferência. Enquanto que nas qualitativas não há preocupação em relação a 

medição de um evento sendo o interesse apenas nas percepções sobre as razões de sua 

ocorrência e seus relacionamentos. (CAMPOMAR, 1991). 

A presente pesquisa não se propõe a realizar medições ou quantificar algum 

evento, portanto não se enquadrada como pesquisa quantitativa. A pretensão é de aplicar a 

teoria do Balanced Scorecard nas unidades judiciárias do estado do Paraná, notadamente na 

secretaria criminal de Paraíso do Norte-PR. Assim, pode-se classificar esta pesquisa como 

qualitativa. 

Em se tratando de método para aplicação do planejamento estratégico em nível 

individual, isto é de uma organização específica, sem, contudo segregar a organização, pois o 

planejamento estratégico deve-se ater aos objetivos gerais da organização, tem-se que a 

melhor estratégia de pesquisa para o caso em tese é o proposto pelo Estudo de Caso, 

enquanto método de pesquisa (grifo nosso). Assim ensina o professor Yin:  

(...) o estudo de caso permite uma investigação para se preservar as características 

holísticas e significativas dos acontecimentos da vida real – tais como ciclos de vida 

individuais, processos organizacionais e administrativos, mudanças ocorridas em 

regiões urbanas, relações internacionais e a maturação de setores econômicos. (YIN, 

2005, p. 20).  
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3.1 ETAPAS DA PESQUISA 

O planejamento da pesquisa requer um olhar geral sobre o todo, de forma que 

se estabeleça uma sequência lógica do processo. Cada sequência planejada deve descrever 

claramente seus objetivos, de modo que os objetivos intermediários se encadeiam evoluindo 

de forma que ao final do processo o pesquisador tenha bases suficientes para o entendimento e 

conclusão da situação problema (BARDIN, 1969). 

 

1. Definição do tema, objeto e do problema da pesquisa; 

2.  Definição dos objetivos gerais e específicos; 

3. Revisão da literatura a respeito do tema da pesquisa; 

4. Descrição da unidade objeto do estudo; 

5. Estabelecimento de método de pesquisa; 

6. Desenvolvimento de protocolo de pesquisa a ser utilizado em entrevistas e reuniões; 

7. Análise de dados; 

8. Elaboração do Balanced Scorecard. 

3.2 PROTOCOLO DA PESQUISA 

Para levantamento das informações, será elaborado um roteiro de perguntas 

semiestruturada aos participantes para ser utilizado nas entrevistas individuais, embasado na 

situação problema e referencial teórico.  

Os objetivos das entrevistas são: conceituar o Balanced Scorecard, responder 

às dúvidas, obter informações iniciais sobre a estratégia organizacional, saber como isso se 

traduz em objetivos e medidas para o scorecard, identificar conflitos potenciais entre os 

participantes (KAPLAN e NORTON, 1997). 

As perguntas têm como objetivo identificar em cada participante sua percepção 

sobre o planejamento estratégico e prospectar sugestões de indicadores e identificar fatores 

críticos de sucesso para a estratégia do Tribunal de Justiça do Paraná. 
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3.3 ORGANIZAÇÃO OBJETO DO ESTUDO DE CASO 

A organização objeto deste estudo é o Tribunal de Justiça do Estado do Paraná. 

Organização dedicada à prestação jurisdicional, nos limites de sua competência constitucional 

– a chamada Justiça Estadual, no estado do Paraná.  

Por questões de delimitação, o presente estudo focalizará a atuação 

jurisdicional da secretaria criminal da Comarca de Paraíso do Norte-PR. 

A secretaria conta atualmente com três servidores, sendo um exercendo o cargo 

de “gerente” e todos são subordinados ao Juiz de Direito. Possui cerca de 600 processos em 

tramitação e relaciona-se diretamente com oficiais de justiça, juiz de direito, promotor de 

justiça, polícia civil e a sociedade. 

3.4 PARTICIPANTES DO ESTUDO DE CASO 

Os participantes serão os servidores lotados na secretaria criminal da Comarca 

de Paraíso do Norte-PR e ainda outros servidores cuja atividade se relaciona diretamente com 

a secretaria. 

 

Tabela 1 – Descrição dos Particiapantes 

Função/Cargo Tempo de serviço prestado 

ao TJ-PR 

Formação acadêmica 

Escrivão Criminal 3 anos Direito 

Técnico Judiciário 8 meses Contabilidade 

Auxiliar Judiciário 26 anos Direito 

Oficial de Justiça 10 meses Direito 

Juiz de Direito 4 anos Direito 

Fonte: Elaboração do autor 
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3.5 PROCEDIMENTOS DE COLETA E ANÁLISE DE DADOS 

Para análise dos dados coletados pretende-se utilizar o ferramental proposto 

pela Análise de Conteúdo, assim definido por Bardin: 

“Um conjunto de técnicas de análise das comunicações visando obter, por 

procedimentos, sistemáticos e objectivos de descrição do conteúdo das mensagens, 

indicadores (quantitativos ou não) que permitam a inferência de conhecimentos 

relativos às condições de produção/recepção (variáveis inferidas) destas 

mensagens.” (BARDIN, 1969, p. 42). 

Tal ferramenta pressupõe a aplicação de metodologia que se distingui em três 

fases cronologicamente ordenadas: a pré-análise; a exploração do material; e finalmente o 

tratamento dos resultados, inferência e a interpretação. (BARDIN, 1969). 

A primeira fase corresponde à organização inicial, sendo revestida de intuições 

do pesquisador, mas que deve ainda seguir um plano de análise preciso. Nesta fase é que se 

definem os documentos, as hipóteses e os objetivos (BARDIN, 1969). Conforme mencionado, 

os dados serão coletados inicialmente através de entrevistas e posteriormente em reuniões 

com os participantes. Um dos objetivos das entrevistas será confirmar a hipótese constante no 

problema da pesquisa, ou seja, confirmar que o planejamento estratégico do TJ-PR carece de 

comunicação. Possui ainda outro objetivo relacionado à proposta da pesquisa, que é a 

elaboração de um BSC em nível operacional, sendo uma forma de captar as impressões 

pessoais dos participantes sobre a instituição de acordo com as perspectivas do BSC. 

A segunda fase da Análise de Conteúdo, a exploração do material consiste na 

codificação, mensuração, enumeração em função das regras definidas pela técnica de análise 

de conteúdo a ser utilizada. Planeja-se utilizar nesta fase, a técnica denominada de Análise 

Categorial, que segundo BARDIN (1969, p.153) é a mais antiga e mais utilizada, que 

“funciona por operações de desmembramentos do texto em unidades, em categorias segundo 

reagrupamentos analógicos”. Seu objetivo é o prover, de maneira condensada, uma 

representação simplificada dos dados brutos. Para tanto, supõe que o processo de 

categorização, representa, sem desvios, a realidade subjacente aos dados brutos (BARDIN, 

1969).  

E por fim, a última fase da Análise de Conteúdo, a inferência e/ou 

interpretação, é a fase de conclusões, onde o pesquisador retoma os objetivos e hipóteses 
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formulados e extrai dos resultados respostas, podendo no entanto, sugerir novos rumos a 

pesquisa (BARDIN,1969). 
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 ESTUDO DE CASO 4.

Esta sessão contempla a proposta de criação de indicadores operacionais com 

suporte estratégico para as unidades criminais do Tribunal de Justiça do Paraná (TJ-PR) a 

partir do planejamento estratégico existente, utilizando-se da metodologia do Balanced 

Scorecard. 

Para tanto, faremos uma breve descrição sobre o Tribunal de Justiça do Paraná 

de forma a caracterizar sua estrutura funcional, área e competência de atuação, e também da 

unidade objeto do estudo – a vara criminal da Comarca de Paraíso do Norte-PR. Após, 

realizaremos uma apresentação sucinta do Planejamento Estratégico em vigor do TJ-PR com 

o intuito de apontar as lacunas que motivaram a realização desta pesquisa. E finalmente, será 

apresentada a proposta de indicadores de desempenho operacional para unidades criminais do 

TJ-PR. 

4.1 DESCRIÇÃO DA ORGANIZAÇÃO OBJETO DO ESTUDO DE CASO 

O Tribunal de Justiça do Paraná é o órgão máximo do Poder Judiciário no 

Estado do Paraná. Iniciou suas atividades em 1891, sendo composto atualmente por 120 

desembargadores. 

A cúpula diretiva é composta por Presidente, Vice-presidente, Corregedor-

Geral e Corregedor. A cúpula é eleita pelos desembargadores, com mandato de 2 anos vedada 

a recondução/reeleição. Os membros são eleitos individualmente para o preenchimento do 

cargo, conforme candidatura. 

Executa suas atividades em todo o Estado do Paraná, possuindo sede em alguns 

municípios que por sua importância econômica, demográfica e geográfica são elevados ao 

status de Comarca. 

 As Comarcas são classificadas em três níveis, denominados “entrâncias” 

conforme o movimento forense, a complexidade econômica: Entrância Inicial, Entrância 

Intermediária e Entrância Final. 

As Comarcas de entrância inicial possuem apenas um magistrado que atua em 

todas as esferas da ciência jurídica (cível, criminal, tributária, etc). Cada comarca de entrância 



   36 

 

inicial é dotada de no mínimo uma unidade dedicada à prestação jurisdicional do direito civil, 

denominada de Vara, Secretaria ou Serventia Cível; e uma unidade dedicada à prestação 

jurisdicional criminal ou penal, sendo denominada de Vara, Secretaria ou Serventia Criminal. 

As Comarcas de entrância intermediária e final, no entanto, possuem 

magistrados especializados, sendo no mínimo um magistrado por unidade e em algumas 

comarcas finais especiais até dois magistrados por unidade. 

As unidades jurisdicionais criminais são compostas por servidores públicos 

aprovados em concurso. O cargo de chefia/gerência é exercido por um servidor de nível 

superior, exclusivamente bacharel em direito, denominado Escrivão Criminal ou Analista 

Judiciário, auxiliado nas execuções das rotinas por servidores de no mínimo nível médio, 

denominados de Técnicos Judiciários. 

As comarcas ainda contam com servidores dedicados a atividade externa, cuja 

função é executar as ordens dos magistrados, realizando citações, intimações, etc., a 

denominação deste cargo é Oficial de Justiça. 

Para o presente estudo, tomou-se como referência uma unidade jurisdicional 

criminal de entrância inicial – a Comarca de Paraíso do Norte – PR. Localizada no noroeste 

do Paraná, composta por três municípios, cuja população total aproxima-se de 20 mil 

habitantes. 

A unidade criminal, objeto deste estudo, possui um magistrado (não exclusivo), 

um escrivão criminal, dois técnicos judiciários, e dois oficiais de justiça (não exclusivos). 

Possui cerca de 600 processos autuados em andamento. 

4.2 PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO PARANÁ
11

 

O planejamento estratégico do Tribunal de Justiça do Paraná está em sua 

segunda versão, foi elaborado no decorrer de 2009, traçando objetivos a serem atingidos até 

2014.  

Utilizou-se da metodologia do Balanced Scorecard, para criação das 

perspectivas, objetivos e indicadores estratégicos. Participaram de sua elaboração a cúpula 

diretiva, departamentos, servidores, juízes e desembargadores do TJ-PR, entidades que se 

                                                 
11

 Esta sessão é baseada inteiramente em: Tribunal de Justiça do Paraná. Planejamento Estratégico PJPR – 

2010/2014. Curitiba: 2009. 
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relacionam com o TJ-PR, como o Ministério Público do Paraná, Ordem dos advogados, seção 

Paraná e contou com a cooperação técnica e científica da Pontifícia Universidade Católica do 

Paraná. 

O processo de construção do planejamento estratégico dividiu-se em quatro 

fases: 1) o diagnóstico; 2) a elaboração da missão e visão; 3) a fase prescritiva e, 4) a fase da 

implantação, execução e controle.  

Para a fase de diagnóstico, lançou-se mão da ferramenta de análise de ambiente 

conhecida como análise SWOT, identificando as Forças (Strengths), Fraquezas (Weaknesses), 

Oportunidades (Opportunities) e Ameaças (Threats). 

A segunda fase é o momento filosófico, no qual através de reflexão e consenso 

entre os participantes são definidas a Missão, Visão e os Valores, premissas fundamentais 

para o Planejamento Estratégico.  

Na fase prescritiva, são determinadas ações especificas de gestão para os 

assuntos tidos como estratégicos para organização. Neste momento são definidos os objetivos 

estratégicos e sua relação de causa e efeito, bem como projetos necessários ao atingimento 

dos objetivos. 

 E finalmente chegou-se a fase de implantação do Planejamento Estratégico do 

Tribunal de Justiça do Paraná. Neste momento é que o Balanced Scorecard se fez presente, 

como instrumento de implantação e gestão de todo o esforço reflexivo e analítico que 

envolveu a construção do Planejamento Estratégico. 

4.2.1 Missão, Visão e Valores do TJ-PR 

Do ponto de vista da teoria da separação dos poderes, a jurisdição é a função 

precípua do Poder Judiciário, ou seja, a razão de sua existência. O Tribunal de Justiça do 

Paraná como órgão do Poder Judiciário nacional, tem seus limites de atuação (competências) 

consagrados na Constituição Federal. Contudo, a declaração de missão do Tribunal de Justiça 

do Paraná não se limitou à suas funções, definindo também como deve ser a prestação 

jurisdicional, sua forma e por fim o resultado que se espera: “Garantir à sociedade a 

prestação jurisdicional acessível, efetiva e célere, de forma transparente e ética, 

solucionando os conflitos e promovendo a pacificação social” (TJ-PR, 2009, p. 25). 
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Na declaração de visão, o Tribunal de Justiça do Paraná externou seu desejo de 

se colocar na mente das pessoas como exemplo de qualidade de prestação jurisdicional. 

Busca-se também que seus principais stakeholders, sociedade e colaboradores, possuam um 

sentimento de orgulho, reconhecendo-se assim a importância desses. Assim, a visão do 

Tribunal de Justiça do Paraná, foi definida em seu Planejamento Estratégico como: “Ser 

referência de qualidade na prestação de serviços públicos judiciários, reconhecida pela 

sociedade e seus colaboradores como instituição da qual todos tenham orgulho” (TJ-PR, 

2009, p. 25). 

E a última etapa da fase filosófica, a declaração de valores que a instituição 

acredita e considera como importantes, podendo ser definida como princípios os quais a 

instituição guia suas ações são: Acessibilidade, Celeridade, Ética, Inovação, Justiça, 

Transparência e Responsabilidade Social e Ambiental. Importante destacar, que os valores 

“acessibilidade, celeridade, transparência e ética” também fazem parte da declaração de 

missão da instituição.  

4.2.2 Perspectivas do Planejamento Estratégico do TJ-PR 

O Tribunal de Justiça do Paraná manteve as quatro perspectivas tradicionais do 

Balanced Scorecard, contudo alterou a nomenclatura em duas, mas que em sua essência se 

revela com o mesmo objetivo. Assim, as perspectivas eleitas foram Sustentabilidade 

Financeira, Aprendizado e Crescimento, Processos Internos e Sociedade. 

A perspectiva “Financeira” foi alterada originalmente na primeira versão do 

Planejamento Estratégico do TJ-PR para “Orçamento” e em sua segunda versão para 

“Sustentabilidade Financeira” como forma de demonstrar a importância da continuidade dos 

recursos financeiros para que a instituição consiga atingir seus objetivos e assim responder 

aos anseios da sociedade. 

Como bem ressaltado por KAPLAN & NORTON (1997, p.188), “a 

perspectiva financeira [...], representa uma limitação, não um objetivo, para as instituições 

sem fins lucrativos”. No entanto, o fato da perspectiva financeira não constituir-se em objetivo 

estratégico, não significa que deve ser negligenciada, pois são os recursos orçamentários que 

garantem o funcionamento da instituição. E como justificado pelo TJ-PR (2009, p.14), “os 
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recursos públicos, oriundos da oneração da sociedade, exigem gestão eficiente, como 

determina o mandamento insculpido no caput do art. 37 da Constituição Federal”. 

A perspectiva “Aprendizado e Crescimento” manteve o nome e sua essência. 

Em seu Planejamento Estratégico, o TJ-PR reconheceu a importância dos ativos intangíveis e 

a necessidade de adoção das melhores práticas de gestão de pessoas, a exemplo da gestão por 

competências. 

A perspectiva “Processos Internos” também manteve o nome e a essência. 

Nessa perspectiva o TJ-PR deu ênfase a tecnologia da informação e na necessidade de 

investimentos nas unidades judiciárias do chamado primeiro grau de jurisdição. 

A perspectiva clientes foi renomeada para “Sociedade” de modo a refletir que 

os benefícios advindos da justiça não são exclusivos somente para aqueles que dela 

necessitam, sendo portanto, um benefício público indivisível. 

4.2.3 Objetivos Estratégicos do Tribunal de Justiça do Paraná 

A definição dos objetivos estratégicos escolhidos pelo Tribunal de Justiça do 

Paraná seguiu a forma recomendada para instituições públicas, ou seja, iniciou-se com os 

objetivos da perspectiva Sustentabilidade Financeira (financeira) como suporte aos objetivos 

das perspectivas Aprendizado e Crescimento e Processos Internos como forma para atingir os 

objetivos da perspectiva Sociedade (clientes). 

Apresentamos abaixo os objetivos estratégicos do Planejamento Estratégico do 

Tribunal de Justiça do Paraná, bem como sua descrição, extraídos literal e integralmente de 

seu documento estratégico. Os objetivos estão indicados por siglas: SF – Sustentabilidade 

Financeira; AC – Aprendizado e Crescimento; PI – Processos Internos; S – Sociedade; 

seguidos pelo número de ordem dos objetivos no Mapa Estratégico que será adiante 

apresentado. 

SF1 – Promover a gestão dos recursos orçamentários: 

Estabelecer procedimentos que disponibilizem os recursos orçamentários, de 

forma adequada a cumprir os projetos estratégicos, consoantes os cronogramas estabelecidos 

para cada iniciativa. 

SF2 – Incrementar recursos financeiros para a gestão da estratégia:; 
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Promover ações de natureza orçamentária e extra orçamentária, visando 

assegurar recurso que viabilizem a consecução das ações necessárias ao cumprimento da 

Estratégia. 

AC3 – Desenvolver planejamento de gestão de pessoas, com foco em 

competências: 

 Implementar um conjunto de ferramentas práticas, consistentes e objetivas, 

que torne possível instrumentalizar o Judiciário para uma efetiva gestão com foco em pessoas, 

com critério e clareza. 

AC4 – Desenvolver continuadamente conhecimentos, habilidades e atitudes 

das pessoas: 

Empregar a capacitação permanente do corpo funcional do Poder Judiciário, 

como condição fundamental para atender, de forma efetiva, os serviços públicos ofertados à 

sociedade. 

AC5 – Melhorar o clima organizacional: 

 Estabelecer a melhoria do clima organizacional como condição favorável para 

a construção de um ambiente propício ao desenvolvimento e realização pessoal de cada 

colaborador do Poder Judiciário. 

AC6 – Desenvolver sistemas de informações efetivos: 

Atuar para o desenvolvimento e a manutenção de sistemas de informação 

efetivos, para a antecipação de intervenções necessárias na administração da justiça. 

PI7 – Intensificar os investimentos no 1º grau de jurisdição: 

Promover a estruturação material como condição essencial para a melhoria na 

prestação dos serviços públicos judiciários de 1.º grau de jurisdição. 

PI8 – Aprimorar processos de trabalho: 

Ponto chave da modernização do Poder Judiciário Paranaense. Reduzir a perda 

de eficiência advinda de retrabalho, da desinformação e da falta de normatização. 

PI9 – Otimizar o uso da tecnologia de informação como instrumento de 

trabalho: 

Aperfeiçoar o proveito que a tecnologia da informação proporciona como 

instrumento de trabalho. 

PI10 – Garantir a infraestrutura necessária às atividades judiciárias: 

Empregar infraestrutura necessária às atividades judiciárias 

PI11 – Garantir o alinhamento estratégico nas unidades do Judiciário: 
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Atuar para que as unidades judiciais e administrativas estejam alinhadas à 

gestão estratégica do Poder Judiciário, respeitadas as particularidades locais e atendendo a 

resultados de curto, médio e longo prazo. 

S12 – Estabelecer comunicação social integrada: 

Aprimorar a comunicação com os públicos interno e externo, com linguagem 

clara e acessível, disponibilizando, com total transparência, informações sobre o papel, as 

ações e as iniciativas do Poder Judiciário, o andamento processual, atos judiciais e 

administrativos, dados orçamentários e de desempenho operacional. 

S13 – Desenvolver cultura de responsabilidade social e ambiental: 

O Poder Judiciário como responsável pela aplicabilidade da Lei, tem o papel 

estratégico na promoção de política socioambiental institucional, buscando a sensibilização de 

todos para proteção, a recuperação, e o uso racional dos recursos naturais por meio de ações 

educativas, de inclusão social e de práticas ecoeficientes inserindo o conceito de 

sustentabilidade. 

S14 – Buscar a agilidade nos trâmites judiciais e administrativos: 

Buscar a agilidade na tramitação dos processos judiciais e administrativos, 

empenhando-se na obtenção da razoável duração do processo, conforme determina a 

Constituição Federal do Brasil 

S15 – Fortalecer as relações entre os Poderes, Instituições e setores da 

sociedade: 

Estabelecer relacionamento com organizações estatais, privadas e sociais, a fim 

de alçar novas parcerias para a gestão estratégica. 

4.2.4 Mapa Estratégico do TJ-PR 

O Mapa Estratégico é a síntese do Balanced Scorecard, ele demonstra as 

relações de causa e efeito que culminam com o objetivo principal. Torna-se importante na 

elaboração do Balanced Scorecard para evidenciar que não se trata de objetivos esparsos, 

difusos e com nenhuma relação com a estratégia.  

O Mapa Estratégico do Tribunal de Justiça do Paraná traz em sua base a 

perspectiva Sustentabilidade Financeira como suporte para as perspectivas Aprendizado e 
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Crescimento e de Processos Internos, e o foco do Mapa Estratégico é a perspectiva Sociedade, 

para onde estão direcionados tosos os esforços. 

Em cada perspectiva estão elencados os objetivos estratégicos e a forma como 

se inter-relacionam, de modo que o Planejamento Estratégico do Tribunal de Justiça do 

Paraná seja traduzido, contando a história da estratégia adotada. 

 

 

Ilustração 2 - Mapa Estratégico do TJ-PR 

 

Fonte: Tribunal de Justiça do Paraná (2009:24). 

4.3 A PROPOSTA DE INDICADORES 

Os indicadores apresentados neste tópico constituem-se essencialmente em 

indicadores de nível operacional com suporte estratégico, ou seja, procuram alinhar as ações 
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das unidades fim do Tribunal de Justiça do Paraná ao seu Planejamento Estratégico, podendo 

ainda ser considerado como instrumento de gestão ou controle da estratégia. 

Os indicadores escolhidos devem possuir as seguintes características: medidas 

de resultado ou de ocorrência (lagging indicators) que representam medidas genéricas de 

curto prazo, mensuram os resultados de ações passadas; devem também ser compostas por 

indicadores de tendência ou vetores de desempenho (leading indicators), que refletem a 

singularidade das estratégias, visam ser o guia estratégico para o atingimento das medidas de 

resultado (KAPLAN e NORTON, 1997).  É prudente que na construção e escolha dos 

indicadores, observe-se um equilíbrio entre os dois tipos, assim adverte os professores Kaplan 

e Norton (1997, p. 156): “Um bom Balanced Scorecard deve ser uma combinação adequada 

de resultados (indicadores de ocorrências) e impulsionadores de desempenho (indicadores de 

tendências) ajustados à estratégia da unidade de negócios”. 

A construção dos indicadores seguiu duas etapas, a primeira etapa consistiu em 

identificar no Planejamento Estratégico atual do TJ-PR os objetivos estratégicos que guardam 

relação direta com as atividades desenvolvidas na unidade criminal. A segunda etapa consistiu 

na criação dos indicadores de resultado a partir de entrevistas realizadas com os servidores, 

principalmente no consenso sobre uma pergunta chave para cada objetivo estratégico: “Como 

saber se a unidade criminal está alcançando esse objetivo?” E para a criação dos indicadores 

de tendência foi utilizada uma nova pergunta aos entrevistados, agora sobre cada medida de 

resultado: “O que fazer para que a unidade criminal atinja a meta desse indicador de 

resultado?”
12

 

Para muitos dos indicadores propostos por esta pesquisa, inevitavelmente não 

haverá dados para mensurá-los, principalmente em razão do baixo nível de adoção de 

tecnologia de informação utilizada pelo poder judiciário atualmente. Contudo, “as medidas 

que faltam em geral não são um problema de dados. Elas revelam um problema gerencial. 

[...] Se não existirem dados que respaldem a medida, o processo gerencial para o objetivo 

estratégico provavelmente é inadequado ou inexiste” (KAPLAN e NORTON, 1997, p. 241). 

Em resumo, uma das vantagens do Balanced Scorecard é que sua utilização pode revelar 

processos inteiramente novos nos quais a organização deve buscar a excelência. (KAPLAN e 

NORTON, 1997). 

Como forma de evitar falhas e fraudes, recomenda-se que os dados que 

compõem os indicadores sejam advindos de sistema de informações cuja alimentação seja 

                                                 
12

 Metodologia e perguntas inspiradas no exemplo da companhia National Insurance. Ver: KAPLAN, Robert S.; 

NORTON, David P. A estratégia em ação: balanced scorecard. Rio de Janeiro: Campus, 1997, p. 162-169.  



   44 

 

decorrente da execução normal das rotinas de trabalho. Evitando-se assim o preenchimento 

manual de relatórios que visem construir posteriormente os indicadores.  

4.3.1 Objetivos Estratégicos e Mapa Estratégico para a unidade criminal do TJ-PR 

As unidades judiciárias criminais podem ser classificadas, na estrutura 

funcional, como unidades que executam a atividade finalística do Tribunal de Justiça, pois 

realizam a prestação jurisdicional concernente ao ramo do Direito Penal. Desta forma, o 

Planejamento Estratégico atual do Tribunal de Justiça do Paraná em nível corporativo possui 

relação estreita com as unidades incumbidas de realizarem sua atividade fim, a prestação 

jurisdicional. Por essa razão, para evitar redundância e ainda para garantir o alinhamento 

estratégico dos indicadores propostos por esta pesquisa optou-se por não criar novos 

objetivos, apenas selecionar aqueles que possuem relação direta com as unidades criminais. 

Contudo, para não comprometer a lógica do desenvolvimento dos objetivos 

estratégicos, foram necessárias duas adaptações.  

A primeira diz respeito ao objetivo estratégico de número 14 do Planejamento 

Estratégico atual do Tribunal de Justiça do Paraná inserido na perspectiva da Sociedade – 

“Buscar a agilidade nos trâmites judiciais e administrativos”. Promovemos a alteração da 

perspectiva, passando a constar na perspectiva Processos Internos, pois entendemos que a 

agilidade nos trâmites não é um objetivo por si só, devendo estar relacionado a um objetivo 

maior que é a satisfação dos clientes, ora sociedade. 

A segunda adaptação decorre da primeira, pois o Planejamento Estratégico 

corporativo do Tribunal de Justiça do Paraná não elencou entre seus objetivos a satisfação da 

sociedade. Desta forma, promovemos a segunda alteração que consistiu na inclusão do 

objetivo estratégico: “Elevar o nível de satisfação da sociedade”, na perspectiva Sociedade. A 

importância deste objetivo é tamanha no setor privado que os professores Kaplan e Norton 

(1997) relacionaram a medida de satisfação de clientes no grupo de medidas essenciais para a 

perspectiva clientes.  

Promovidas as devidas alterações e adaptações, os objetivos estratégicos 

selecionados são apresentados no Mapa Estratégico da unidade criminal. 

Como já mencionado, a principal função do Mapa Estratégico é a de revelar as 

relações de causas e efeitos existentes entre os objetivos estratégicos. Essas relações “podem 
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ser expressas por uma sequência de afirmativas do tipo ‘se-então’.” (KAPLAN & NORTON, 

1997, p. 155). No caso em tela, as relações podem ser assim descritas:  

1. Se houver uma gestão eficiente dos recursos orçamentários e se os recursos 

financeiros a disposição da gestão estratégica forem incrementados, então poderemos 

capacitar adequadamente nossos colaboradores; se nossos colaboradores estiverem 

melhores capacitados, então os processos de trabalho poderão ser aprimorados e assim 

os trâmites judiciais serão mais céleres e efetivos; se os processos forem aprimorados 

de modo que os trâmites judiciais se tornem mais céleres e efetivos, então a sociedade 

estará mais satisfeita com os serviços judiciais.  

2. Se o clima organizacional for melhor, então a produtividade dos colaboradores poderá 

se elevar e assim os trâmites judiciais poderão ser mais céleres e efetivos; se os 

trâmites judicias forem mais céleres e efetivos, então a satisfação da sociedade com os 

serviços judiciais se elevará. 

3. A relação entre melhorar o Clima Organizacional e Responsabilidade Social e 

Ambiental não é de causa e efeito é uma relação de complementaridade que culmina 

com a melhoria da satisfação da Sociedade. 
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Ilustração 3 - Mapa Estratégico da Vara Criminal 

Sociedade      

Processos Internos 

Aprendizado e Crescimento 

Sustentabilidade Financeira 

Fonte: Elaboração do autor 

4.3.2 Indicadores para a Perspectiva Sociedade 

O objetivo de todo esforço estratégico do Tribunal de Justiça culmina na 

perspectiva Sociedade, traduzido no objetivo estratégico de “Elevar o nível de satisfação da 

sociedade” com o serviço judicial prestado. Dessa forma, como não poderia deixar de ser, o 

indicador escolhido foi um índice que possibilite auferir o grau de satisfação da sociedade. 

Esse índice deverá ser auferido por meio de pesquisa de satisfação. Sugere-se 

que a pesquisa envolva tanto os cidadãos que utilizaram os serviços judiciais quanto aqueles 

que não utilizaram, pois a justiça criminal pode ser classificada como bem público indivisível. 

A pesquisa ainda deve envolver a consulta a advogados, procuradores, Ministério Público e 

polícia, pois se relacionam diretamente com a unidade criminal na execução de suas 

atividades.  

 Elevar o nível de satisfação 

da sociedade 

Aprimorar processos de trabalho. 

Desenvolver continuadamente 

conhecimentos, habilidades e 

atitudes das pessoas. 

Promover a gestão dos recursos 

orçamentários. 

Desenvolver cultura de 

responsabilidade social e 

ambiental 

Buscar a agilidade nos 

trâmites judiciais e 

administrativos 

Melhorar o clima 

organizacional. 

Incrementar recursos financeiros 

para a gestão da estratégia 
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Tabela 2 – Ficha indicador n.º 01 

INDICADOR: Índice de satisfação da sociedade 

Objetivo: Elevar o nível de satisfação da sociedade 

Tipo de Indicador Resultado/Ocorrência 

O que mede O nível de satisfação da sociedade com os serviços prestados pelo Poder Judiciário 

Quem mede Núcleo de Estatística e Gestão Estratégica 

Quando medir Anual 

Onde medir Pesquisa anual local de satisfação da sociedade 

Por que medir Para verificar o nível de satisfação da sociedade e usuários da justiça. 

Como medir 
(total de avaliações “satisfeito” e “muito satisfeito” / número de entrevistados|*) X 100. 

*número de entrevistados estatisticamente representativo da população local. 

Meta Alcançar o índice de 80% de satisfação até 2014. 

Fonte: Elaboração do autor 

 

A responsabilidade social e ambiental incluída no rol dos atributos de valor 

para sociedade relaciona-se com a declaração de visão do TJ-PR, sendo necessária para que a 

sociedade nutra um sentimento de orgulho pela instituição.  

No alcance das unidades criminais, a responsabilidade ambiental pode atuar no 

controle do consumo de recursos, como papel, água e energia elétrica. Assim, um indicador 

que possa aferir os esforços da unidade criminal na redução do consumo desses itens foi 

escolhido. E como forma de redução de indicadores, optou-se por agregar os três itens em um 

único indicador – Índice de consumo de recursos ambientais. Quanto ao cálculo, optou-se por 

medir o consumo em relação a quantidade de processos, pois ambos estão correlacionados e 

ainda para facilitar a comparação com unidades criminais de proporções diferentes. 

 

Tabela 3 – Ficha de indicador n.º 02 

INDICADOR: Índice de consumo de recursos ambientais 

Objetivo: Desenvolver cultura de responsabilidade social e ambiental 

Tipo de Indicador Resultado/Ocorrência 

O que mede O consumo de papel, água e energia elétrica. 

Quem mede Departamento de Administração e de Patrimônio 

Quando medir Mensal 

Onde medir Sistema de Informações 

Por que medir Para gerenciar o consumo de recursos ambientais.  

Como medir (Consumo de papel, água e energia elétrica / quantidade total de processos) X 100. 

Meta Entre X% e X1%. 

Fonte: Elaboração do autor 
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Não obstante, o TJ-PR possui programas sociais e ambientais em nível 

institucional. Tais programas teriam sua amplitude de atuação expandida caso contassem com 

a participação, ainda que voluntária, de suas unidades criminais. E desta forma, seria uma das 

ações que a unidade criminal desenvolveria no âmbito da Responsabilidade Social e 

ambiental local. 

 

Tabela 4 – Ficha de indicador n.º 03 

INDICADOR: Índice de ações de responsabilidade social e ambiental 

Objetivo: Desenvolver cultura de responsabilidade social e ambiental 

Tipo de Indicador Tendência 

O que mede Número de ações de responsabilidade social e ambiental que a unidade participa. 

Quem mede Núcleo de Estatística e Gestão Estratégica 

Quando medir Semestral 

Onde medir Sistema de Informações 

Por que medir 
Para verificar o engajamento da unidade em ações de responsabilidade social e 

ambiental. 

Como medir 
Número de ações /programas de responsabilidade social e ambiental em que a unidade 

participa. 

Meta 2 ações de responsabilidade social e/ou ambiental. 

Fonte: Elaboração do autor 

4.3.3 Indicadores para a Perspectiva de Processos Internos 

A perspectiva processos internos foi a que recebeu o maior número de 

indicadores, sete de um total de dezenove. No entanto, desses, seis se relacionam ao fator 

tempo. Tal ênfase em indicadores de tempo deve-se ao reconhecimento de que o tempo 

necessário para julgar seja um dos maiores problemas do poder judiciário – a famigerada 

morosidade do judiciário. O tempo de ciclo de processos, conhecido no judiciário como 

celeridade, é também um dos atributos de valor para sociedade estando explicitado em um 

objetivo estratégico. Assim, chegou-se ao consenso de que o tempo de ciclo processual é um 

processo crítico para o Tribunal de Justiça do Paraná, merecendo, portanto, atenção especial 

na seleção de indicadores. 

E, como forma de quantificar o tempo de ciclo processual, escolheu-se um 

indicador que te por função mensurar o tempo médio de cada processo, denominado por prazo 
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médio processual. No entanto, em se tratando de cálculo que envolve a utilização do conceito 

de média, prontamente emergem-se críticas quanto a sua viabilidade. Porém, existem meios 

para contornar as deficiências, como o cálculo do desvio padrão. Assim, acaso seja necessário 

pode-se lançar mão de técnicas estatísticas mais elaboradas para complementar a medição.  

Vale ressaltar que no processo penal, a legislação estabeleceu procedimentos 

diferenciados para os crimes
13

. Assim, pode-se estabelecer a meta de prazo conforme o 

procedimento.  

  

Tabela 5 – Ficha de indicador n.º 04 

INDICADOR: Índice de prazo médio processual 

Objetivo: Buscar agilidade nos trâmites judiciais e administrativos. 

Tipo de Indicador Resultado/Ocorrências 

O que mede Prazo médio para concluir um processo judicial. 

Quem mede Núcleo de Estatística e Gestão Estratégica 

Quando medir Mensal 

Onde medir Sistema de Informações 

Por que medir Para garantir a duração razoável do processo judicial. 

Como medir 
( ∑ dos processos em ser (data recebimento da denúncia – data publicação da sentença) 

/ Quantidade de Processos Conclusos ) X 100. 

Meta 105 a 178 dias (conforme o rito. Fonte: CNJ). 

Fonte: Elaboração do autor 

 

O processo penal possui diversos prazos intermediários até a sua finalização. 

Concluiu-se que um controle sobre esses prazos seria eficaz para redução do prazo médio 

processual. Dessa forma, os indicadores de controle dos prazos intermediários foram 

definidos como os vetores de desempenho para a o cumprimento da meta de prazo médio 

processual. 

O primeiro indicador de tendência de tempo visa controlar o prazo das cargas 

processuais
14

. A lei autoriza a retirada dos autos das unidades criminais pelas partes, por 

prazo definido. Assim, o fluxo processual dos autos que foram retirados da unidade criminal 

sofre interrupção no momento em que carga se estende além do limite definido pela lei. 

Obviamente, que para inibir o excesso de prazo das cargas de autos é necessário empenho dos 

                                                 
13

 Para uma maior descrição dos procedimentos do processo penal ver: BRASIL. Decreto-Lei n.º 3.689, de 03 de 

outubro de 1941. Código de Processo Penal. Presidência da República. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L5869compilada.htm>. Acesso em: 26/10/2011. 

14
 Carga de autos no jargão jurídico é o ato de retirada dos autos pelas partes. 
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servidores na cobrança pela devolução dos mesmos. Mas antes, porém, é necessário um 

sistema de informações que controle o prazo permitindo ao servidor que atue buscando sua 

devolução. Desta forma, estabeleceu-se um indicador que pretende mensurar a gestão dos 

prazos das cargas de autos. 

 

Tabela 6 – Ficha de indicador n.º 05 

INDICADOR: Prazo médio de carga processual 

Objetivo: Buscar agilidade nos trâmites judiciais e administrativos. 

Tipo de Indicador Tendência 

O que mede O prazo médio de cargas processuais. 

Quem mede Núcleo de Estatística e Gestão Estratégica 

Quando medir Mensal 

Onde medir Sistema de Informações 

Por que medir Para garantir o prazo legal nas cargas processuais das partes. 

Como medir 
( ∑ dos processos com carga realizadas (data da carga – data da devolução) / 

Quantidade processos com cargas realizadas.  

Meta Os definidos no Código de Processo Penal conforme o ato. 

Fonte: Elaboração do autor 

 

Logicamente que ao estabelecer um indicador de controle de prazo para as 

partes que atuam no processo, também foi definido um indicador para o controle de prazo 

daquele que tem a função de julgá-lo, decidi-lo – o magistrado. Assim, elaborou-se um 

indicador que mensure e controle o prazo para o magistrado proferir sentenças, decisões e 

despachos.  

 

Tabela 7 – Ficha do indicador n.º 06 

INDICADOR: Prazo médio de conclusão 

Objetivo: Buscar agilidade nos trâmites judiciais e administrativos. 

Tipo de Indicador Tendência 

O que mede O prazo médio de conclusão. 

Quem mede Núcleo de Estatística e Gestão Estratégica 

Quando medir Mensal 

Onde medir Sistema de Informações 

Por que medir Para garantir o prazo legal nas conclusões para proferir sentença e despachos. 

Como medir 
( ∑ dos processos conclusos (data da conclusão – data da devolução) / Quantidade 

processos conclusos.  

Meta 10 dias para sentença, 5 dias para decisão e 1 dia para despacho (art. 800 do Código de 
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Processo Penal). 

Fonte: Elaboração do autor 

 

Outro processo crítico para cumprimento da meta de tempo de ciclo são as 

audiências. As audiências mobilizam muitas pessoas, o magistrado, o oficial de justiça que 

intima para comparecimento em audiência, um servidor encarregado de realizar a ata da 

audiência e as partes do processo. E, dado o grande número de processos em trâmite, há que 

se gerenciar a agenda de audiências. Desta forma, se algo falhar sendo necessário remarcá-la 

para outra data, o prazo para finalizá-lo restará prejudicado. 

Nesse sentido, criou-se um indicador com a finalidade de capturar a eficiência 

da equipe das unidades nas realizações de audiências, de modo que não se incorra em falhas 

que fatalmente acarretaram aumento no prazo para finalização dos autos. 

 

Tabela 8 – Ficha do indicador n.º 07 

INDICADOR: Índice de audiências remarcadas 

Objetivo: Buscar agilidade nos trâmites judiciais e administrativos. 

Tipo de Indicador Tendência 

O que mede Grau de audiências remarcadas 

Quem mede Núcleo de Estatística e Gestão Estratégica 

Quando medir Mensal 

Onde medir Sistema de Informações 

Por que medir Para medir a eficiência da vara criminal em intimar as partes para audiência 

Como medir (Quantidade de audiência remarcadas / Quantidade total de audiências) X 100. 

Meta 5% de remarcação de audiência. 

Fonte: Elaboração do autor 

 

Questão de unanimidade quanto aos fatores que causam lentidão no fluxo 

processual dos autos é quando há necessidade de realização de atos por outra comarca. Este 

trâmite é realizado através da emissão de carta precatória, e ocorre quando o réu, testemunhas 

ou vítimas possuem residência e domicílio em comarca diversa do processo. Raramente esses 

atos ocorrem antes de sessenta dias ocasionando uma elevação do tempo de ciclo dos autos. 

Neste norte, elaborou-se um indicador que tem por função controlar o prazo de 

realização desses atos, para que o juízo deprecante não seja penalizado pela ineficiência de 

outros. 
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Tabela 9 – Ficha do indicador n.º 08 

INDICADOR: Prazo médio de cumprimento de carta precatória 

Objetivo: Buscar agilidade nos trâmites judiciais e administrativos. 

Tipo de Indicador Tendência 

O que mede Prazo médio para cumprimento de cartas precatórias recebidas. 

Quem mede Núcleo de Estatística e Gestão Estratégica 

Quando medir Mensal 

Onde medir Sistema de Informações 

Por que medir Para medir a agilidade no cumprimento de atos de outros juízos. 

Como medir 
( ∑ cartas precatórias recebidas (data do recebimento – data da devolução)  / 

Quantidade cartas precatórias recebidas). 

Meta 30 dias. 

Fonte: Elaboração do autor 

 

O processo judicial necessita de um profissional que tem a função de fazer 

cumprir as ordens emanadas pela autoridade judiciária. Esse profissional tem a designação de 

Oficial de Justiça, ele é o responsável por citar, intimar e dar ciência as partes dos atos do 

processo.  

A execução de suas atividades é de suma importância para a celeridade e 

efetividade da justiça. Desse modo, definiu-se um indicador com o fim de mensuração, 

gerenciamento e controle do tempo para execução de suas atividades.  

 

Tabela 10 – Ficha do indicador n.º 09 

INDICADOR: Índice de eficiência dos oficiais de justiça 

Objetivo: Buscar agilidade nos trâmites judiciais e administrativos. 

Tipo de Indicador Tendência 

O que mede Prazo médio para cumprimento de mandados e diligências. 

Quem mede Núcleo de Estatística e Gestão Estratégica 

Quando medir Mensal 

Onde medir Sistema de Informações 

Por que medir Para medir a agilidade dos oficiais de justiça no cumprimento de mandado. 

Como medir 
( ∑ diligências de oficial de justiça (data do recebimento – data da devolução)  / 

Quantidade total de diligências). 

Meta 15 dias. 

Fonte: Elaboração do autor 
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Findos os indicadores com objetivo de controle do tempo de ciclo processual, 

resta, na perspectiva de processos internos, indicadores para o objetivo de “Aprimorar 

processos de trabalho”. 

Uma forma simples de se aprimorar o processo de trabalho existente é definir 

além de normas, procedimentos a serem executados em cada situação. A normatização de 

procedimento permite que os processos de trabalho sejam executados da forma correta, 

evitando falhas e retrabalhos, impactando positivamente no tempo de ciclo processual. Outro 

aspecto importante é que a normatização de procedimentos confere maior transparência, que é 

um atributo de valor definido para a sociedade. 

Neste sentido, como forma de garantir a execução correta dos procedimentos, a 

transparência e a celeridade, definiu-se um indicador de conformidade de processos. 

 

Tabela 11 – Ficha do indicador n.º 10 

INDICADOR: Índice de Conformidade 

Objetivo: Aprimorar Processos de Trabalho 

Tipo de Indicador Resultado/Ocorrências 

O que mede Grau de processos internos executados em desacordos com os normativos  

Quem mede Núcleo de Controle Interno 

Quando medir Apuração mensal através de amostragens e processos com verificação obrigatória 

Onde medir Núcleo de Controle Interno/ Sistemas de Informação / Ficha de Verificação 

Por que medir 
Para garantir que os normativos de procedimentos sejam cumpridos de modo a reduzir 

riscos e como forma de gerar transparência nos processos.  

Como medir 
(Números de processos verificados em conformidade/Número total de processos 

verificados) X 100. 

Meta Alcançar 80% de conformidade. 

Fonte: Elaboração do autor 

4.3.4 Indicadores para a Perspectiva Aprendizado e Crescimento 

O escopo de indicadores para a perspectiva “Aprendizado e Crescimento” das 

unidades criminais é a capacitação dos servidores. Os objetivos desta perspectiva devem 

oferecer a infraestrutura necessária para que a unidade atinja os objetivos nas outras 

perspectivas (KAPLAN e NORTON, 1997). 
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A evidência das competências necessárias para executar as atividades da 

unidade requer que as mesmas sejam certificadas em cada funcionário. Deste modo, escolheu-

se um indicador que evidencie nos funcionários lotado na unidade as competências requeridas 

para cada cargo ou função. 

 

Tabela 12 - Ficha do indicador n.º 11 

INDICADOR: Índice de Cobertura de Competências Estratégicas 

Objetivo: Desenvolver continuadamente conhecimentos, habilidades e atitudes. 

Tipo de Indicador Resultado/Ocorrência 

O que mede Competências estratégicas 

Quem mede Escola dos Servidores da Justiça 

Quando medir Semestral 

Onde medir Cadastro funcional dos servidores 

Por que medir 
Para aferir o percentual de servidores estáveis capacitados nas competências 

estratégicas 

Como medir (Competências Certificadas  / Competências Requeridas) X 100. 

Meta 100% dos servidores com mais de 3 anos de atividade. 

Fonte: Elaboração do autor 

 

As avaliações funcionais, como a denominada trezentos e sessenta graus ou 

múltiplas fontes, além de ser instrumento de feedback para o indivíduo pode também o ser 

para a unidade que a compõe. Seu objetivo final é o de contribuir para o desenvolvimento das 

pessoas nas deficiências reveladas pela avaliação.  

Assim, ampliando os efeitos dos sistemas de avaliação do indivíduo para a 

unidade, decidiu-se pela criação de um indicador que mensure a necessidade de 

aperfeiçoamento e capacitação da unidade, que seria obtido por meio da média das notas 

obtidas pelos servidores da unidade. 

 

Tabela 13 - Ficha do indicador n.º 12 

INDICADOR: Nota média de Avaliação 360 graus 

Objetivo: Desenvolver continuadamente conhecimentos, habilidades e atitudes. 

Tipo de Indicador Resultado/Ocorrência 

O que mede A avaliação média da unidade. 

Quem mede Escola dos Servidores da Justiça 

Quando medir Semestral 

Onde medir Cadastro funcional dos servidores 

Por que medir Para aferir o percentual de servidores com avaliações positivas 
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Como medir 
( ∑ notas de avaliação dos servidores / Quantidade total de servidores avaliados). Notas 

de 0 a 6. 

Meta Nota  4. 

Fonte: Elaboração do autor 

 

Como vetor de desempenho para o objetivo de “Desenvolver continuadamente 

conhecimento, habilidades atitudes” escolheu-se um índice que mostrasse a quantidade de 

horas em média que cada funcionário dedica aos cursos oferecidos. Pois, acredita-se que 

exista correlação positiva entre quantidade de horas dedicadas à capacitação e o 

desenvolvimento de conhecimentos. 

 

Tabela 14 - Ficha do indicador n.º 13 

INDICADOR: Índice de capacitação 

Objetivo: Desenvolver continuadamente conhecimentos, habilidades e atitudes das pessoas. 

Tipo de Indicador Tendência 

O que mede Quantidade de horas em treinamento por funcionário 

Quem mede Escola de Servidores da Justiça 

Quando medir Semestral 

Onde medir Cadastro funcional dos servidores 

Por que medir Para aferir a quantidade de horas dedicadas à capacitação profissional. 

Como medir ( ∑ horas em treinamento  / total de servidores lotados na unidade). 

Meta 35 horas. 

Fonte: Elaboração do autor 

 

Para o objetivo de “melhorar o clima organizacional” escolheu-se um indicador 

de resultado essencial – a pesquisa de clima organizacional, que busca aferir o clima 

organizacional e também o grau de satisfação dos funcionários da unidade e instituição. 

 

Tabela 15 - Ficha do indicador n.º 14 

INDICADOR: Índice de Clima Organizacional 

Objetivo: Melhorar o Clima Organizacional 

Tipo de Indicador Resultado/Ocorrência 

O que mede O clima organizacional 

Quem mede Núcleo de Estatística e Gestão Estratégica 

Quando medir Semestral 

Onde medir Pesquisa de clima organizacional na intranet corporativa 

Por que medir Para aferir o clima organizacional. 
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Como medir ( ∑ avaliações positivas / total de avaliações na pesquisa de clima organizacional).. 

Meta 70% de avaliações positivas até 2014. 

Fonte: Elaboração do autor 

 

Para os vetores de desempenho da melhoria do clima organizacional escolheu-

se indicadores que mensurassem a participação relativa da unidade em ações desenvolvidas 

pela instituição para melhoria da qualidade de vida e trabalho. 

 

Tabela 16 - Ficha do indicador n.º 15 

INDICADOR: Índice QVT (Qualidade de vida e trabalho) 

Objetivo: Melhorar o Clima Organizacional 

Tipo de Indicador Tendência 

O que mede Participação em ações institucionais de QVT. 

Quem mede Divisão de Gestão de Pessoas 

Quando medir Semestral 

Onde medir Sistema de Informações  

Por que medir Para aferir a aderência dos servidores aos programas de melhoria de QVT. 

Como medir ( ∑ servidores que participação das ações de QVT / total de servidores). 

Meta 80% de avaliações positivas até 2014. 

Fonte: Elaboração do autor 

 

Existe uma crença de que funcionários motivados costumam realizar sugestões 

para melhoria de processos. E, para que o funcionário esteja motivado é necessário, entre 

outras coisas, que o clima organizacional seja propício. Assim, sugeriu-se como indicador de 

tendência da melhoria do clima organizacional, o já amplamente utilizado índice de sugestões 

por funcionário.  

 

Tabela 17 - Ficha do indicador n.º 16 

INDICADOR: Índice de sugestões 

Objetivo: Melhorar o Clima Organizacional 

Tipo de Indicador Resultado/Ocorrências 

O que mede Quantidade e qualidade de sugestões de servidores. 

Quem mede Núcleo de Estatística e Gestão de Pessoas. 

Quando medir Semestral 

Onde medir Sistema de Informações  

Por que medir Forma indireta de medir a motivação e qualificação dos servidores. 

Como medir ( ∑ de sugestões / quantidade de servidores lotados na unidade) 
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Meta 1/2 sugestão por servidores e 20% de sugestões implantadas. 

Fonte: Elaboração do autor 

 

Este indicador, como sugerido por KAPLAN & NORTON (1997, p. 142) pode 

ser complementado por outro índice que teria a função de monitorar a qualidade das sugestões 

– o número de sugestões implantadas. 

 

Tabela 18 - Ficha do indicador n.º 17 

INDICADOR: Índice de sugestões 

Objetivo: Melhorar o Clima Organizacional 

Tipo de Indicador Tendência 

O que mede Quantidade e qualidade de sugestões de servidores. 

Quem mede Núcleo de Estatística e Gestão de Pessoas. 

Quando medir Semestral 

Onde medir Sistema de Informações  

Por que medir Forma indireta de medir a motivação e qualificação dos servidores. 

Como medir 
( ∑ de sugestões / quantidade de servidores lotados na unidade) 

( ∑ de sugestões implantadas / total de sugestões) 

Meta 1/2 sugestão por servidores e 20% de sugestões implantadas. 

Fonte: Elaboração do autor 

4.3.5 Indicadores para a Perspectiva Sustentabilidade Financeira 

Como mencionado anteriormente, em instituições públicas e sem fins 

lucrativos a perspectiva financeira deixa de ser objetivo para ser um limitador. E, como 

observado por Kaplan e Norton (1997), o fato de essas instituições manterem suas despesas 

dentro do orçamento não significa que tenham operado de forma eficaz ou eficiente. 

Entretanto, a perspectiva financeira não deve ser negligenciada, sem perder o 

foco no objetivo principal da perspectiva sociedade, o gerenciamento de custo de forma 

eficiente é sempre bem-vindo. Mesmo porque os recursos financeiros utilizados para custeio 

da Justiça advêm da oneração, através de tributos, da sociedade. 

Assim, de forma a estimular a racionalização dos recursos pelas unidades 

criminais, estabeleceu-se um indicador com a função de mensurar o custo médio do processo 



   58 

 

penal. Entendendo que existem processos penais das mais variadas formas, manter seus custos 

dentro de um padrão definido nos parece ser bem razoável. 

 

Tabela 19 - Ficha do indicador n.º 18 

INDICADOR: Índice de custo médio processual 

Objetivo: Promover a gestão dos recursos orçamentários  

Tipo de Indicador Resultado/Ocorrência 

O que mede O custo médio de cada processo judicial. 

Quem mede Núcleo de Estatística e Gestão Estratégica 

Quando medir Mensal 

Onde medir Sistema de Informações 

Por que medir Para verificar o custo individual dos processos judiciais. 

Como medir (Despesa total da unidade criminal / Quantidade de Processos Judiciais em ser) 

Meta Diminuir em X% o custo médio 

 

O incremento dos recursos orçamentários, como preconizado por um dos 

objetivos da perspectiva financeira, não está, ao menos diretamente, relacionado às 

atribuições das unidades criminais. No entanto, as unidades criminais dispõem do 

recebimento de custas processuais para incrementar os recursos financeiros do Tribunal de 

Justiça.  

As custas do processo penal são devidas apenas por aqueles que forem 

condenados, os absolvidos são isentos do pagamento. Contudo, há que haver a cobrança por 

parte da unidade criminal para que o réu condenado pague as custas processuais.  

Apesar de a inadimplência ser muito elevada, espera-se que a mesma mantenha 

um padrão num determinado intervalo. Assim, para que a unidade criminal seja diligente o 

suficiente para realizar a cobrança das custas processuais, definiu-se um indicador para 

mensurar o grau de inadimplência da unidade. 

 

Tabela 20 - Ficha do indicador n.º 19 

INDICADOR: Inadimplência de custas processuais 

Objetivo: Incrementar recursos financeiros para a gestão da estratégia 

Tipo de Indicador Resultado/Ocorrência 

O que mede O grau de inadimplência de custas processuais. 

Quem mede FUNJUS – Fundo da Justiça do Paraná 

Quando medir Semestral 

Onde medir Sistema de Informações 
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Por que medir Para verificar a adimplência processual e esforço da unidade na cobrança. 

Como medir (Custas Processuais inadimplidas / custas processuais totais) X 100. 

Meta 30% 

Fonte: Elaboração do autor 

4.3.6 Indicadores Estratégicos Propostos 

A construção de indicadores de ocorrência e de tendência, apesar de 

representarem um avanço, não é suficiente para elevar o desempenho da unidade. É preciso 

que exista uma relação de causa e efeito que culmine como objetivo da instituição. Esta seção 

demonstra as relações existentes entre os indicadores propostos. 

A tabela abaixo apresenta os objetivos estratégicos definidos para a unidade 

criminal, os indicadores a eles relacionados e a relação existente entre os mesmos. 
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Tabela 21 – Unidade Criminal relações de causa e efeito 

Objetivos Estratégicos 
Indicadores Estratégicos 

Indicadores de Ocorrência Indicadores de Tendência 

Sociedade   

S13 – Desenvolver cultura de 

responsabilidade social e 

ambiental 

Índice de consumo de recursos 

ambientais 

 

Índice de ações de responsabilidade 

Socioambiental 

S – Elevar o nível de 

satisfação da sociedade 

Índice de satisfação da 

sociedade 

 

Processos Internos   

PI8 – Aprimorar processos de 

trabalho. 

Índice de conformidade  

S14 – Buscar a agilidade nos 

trâmites judiciais e 

administrativos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aprendizagem e 

Crescimento 

  

AP4 – Desenvolver 

continuadamente 

conhecimentos, habilidades e 

atitudes das pessoas. 

  

 

 

AP5 – Melhorar o clima 

organizacional.  

  

 

Sustentabilidade Financeira   

SF1 – Promover a gestão dos 

recursos orçamentários. 

  

SF2 – Incrementar recursos 

financeiros para a gestão da 

estratégia 

  

Fonte: Elaborado pelo autor 

Índices de capacitação 

Prazo médio processual 

Prazo de conclusão 

Audiências realizadas 

Prazo de cumprimento de cartas 

precatórias 

Prazo de diligências de Oficial 

de Justiça 

Carga processual excedida 

Índice de cobertura de 

competências estratégicas 

Índice de Avaliação  

Índice de clima 

Organizacional  

Índice de participação em ações de 

melhoria de qualidade de vida  

e trabalho 

Índice de sugestões por 

funcionário  

Índice de qualidade das sugestões 

Índice de custo médio processual 

Índice de inadimplência 

processual 
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Alguns indicadores de resultado não possuem indicadores de tendências 

relacionados. No caso da satisfação da sociedade, isso se deve ao fato de que todo o aparato 

do balanced scorecard é seu próprio vetor de desempenho.  

Os demais indicadores, como o de conformidade e os da perspectiva financeira, 

também não possuem indicador de tendência, pois são indicadores de resultado que 

influenciam outros indicadores resultados. 

4.4 GESTÃO ESTRATÉGICA ATRAVÉS DOS INDICADORES PROPOSTOS 

Os indicadores individualmente não são capazes de realizarem a reorientação 

da organização para a estratégia. Há um agravante em organizações públicas, a rigidez dos 

contratos de trabalhos e funções. Portanto, há que se modificar o atual paradigma de gestão 

dessas organizações de forma a motivar as pessoas a perseguirem os objetivos estratégicos 

traduzidos em indicadores. 

Kaplan e Norton (1997) sugerem a adoção de três mecanismos distintos – 

programas de comunicação e educação; programas de estabelecimento de metas; e vinculação 

do Balanced Scorecard a sistemas de compensação. 

Os programas de comunicação e educação consistem em iniciativas de 

endomarketing com o propósito de cooptar os funcionários para as estratégias contidas no 

Balanced Scorecard. Para tanto, abre-se mão de todas as formas de comunicação internas 

disponíveis, como newsletter, vídeos, folhetos, hotsites, etc. (KAPLAN e NORTON, 1997). 

A comunicação deve ser planejada para que seja suficientemente abrangente 

para atingir a todos na organização e não deve constituir em ação isolada devendo, no entanto 

ser periódica, com conteúdos educativos sobre o Balanced Scorecard e a estratégia e após 

informativos sobre sua execução (KAPLAN e NORTON, 1997). 

Ainda que este estudo de caso tenha sido elaborado a partir de uma única 

unidade do Tribunal de Justiça do Paraná, acredita-se que os resultados podem ser 

generalizados para outras unidades congêneres. Assim, os indicadores propostos neste 

trabalho podem ser utilizados para compor um programa de mensuração e classificação das 

unidades criminais do TJ-PR. A criação de tal programa tem como objetivo precípuo 

comunicar a estratégia, moldando esforços e ainda constituir-se como ferramenta de gestão 
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estratégica dessas unidades. Torna-se possível ainda vincular os resultados a programas de 

recompensas aos servidores como forma de motivação e reconhecimento pelos esforços. 

Assim, embora não seja o objetivo deste trabalho, apresentaremos de forma 

superficial uma proposta de gestão estratégica através de um programa de classificação e 

recompensa utilizando os indicadores estratégicos, como um pequeno adendo aos objetivos 

iniciais. 

O objetivo do programa é o de mobilizar as pessoas para que busquem cumprir 

os objetivos propostos. O programa seria simples, onde os indicadores do balanced scorecard 

para as unidades criminais seria dispostos numa tabela conforme a apresentada abaixo. 

 

Tabela 22 – Programa de classificação e recompensa 

Indicadores Observado Meta Atingimento Nota Peso Pontuação 

Consumo de recursos 

ambientais 

2000,00 1000,00 50% 3 10 30 

Ações de RSA 2 2 100% 5 10 50 

Conformidade 0,30 0,8 37,5% 2 30 60 

Prazo médio processual 180 105 - 3 60 180 

Carga processual excedida 20 10 - 3 40 120 

Prazo médio de conclusão 30 15 - 3 40 120 

Audiências realizadas 0,8 0,8 - 5 30 150 

Prazo médio de carta precatória 40 30 - 4 30 120 

Prazo de Oficial de Justiça 10 15 - 6 30 180 

Competências estratégicas 80 100 80% 4 40 160 

Capacitação (horas) 20 35 57,1% 3 30 90 

Avaliação de Desempenho 4 4 100% 5 30 150 

Clima Organizacional 60% 70% 85% 4 20 80 

Participação em ações QVT 80% 100% 80% 4 20 80 

Sugestões por funcionário 0,2 0,5 40% 2 10 20 

Qualidade de sugestões 10% 20% 50% 3 10 30 

Custo médio Processual 830,00 750,00 - 4 20 80 

Inadimplência Processual 60% 50% - 4 20 80 

SCORE TOTAL 1.780 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Na tabela estão contidas as informações sobre os indicadores comparando os 

valores observados com sua meta. A partir destas informações, a quarta coluna estabelece a 

nota para o desempenho observado. A nota é estabelecida de acordo com uma régua 

previamente definida, variando de 0 a 6. 

Após os estabelecimentos das notas, as mesmas são multiplicadas por pesos 

definidos de 10 a 60, conforme a prioridade definida pela direção, resultando no score do 



   63 

 

indicador. A soma dos scores é utilizada para classificar as diversas unidades em cada nível 

(entrância inicial, intermediária, e final). 

O resultado final apurado semestralmente ou anualmente, com forma de 

motivação extrínseca, deverá ser vinculado a um programa de recompensas financeiras. 

Assim, estabelece-se um score mínimo, no qual as unidades que o atingirem farão jus a uma 

remuneração adicional estabelecida previamente pela cúpula diretiva, Neste caso, para fins 

ilustrativos sugerimos 2.000 pontos, que equivalem a quase 70% dos pontos possíveis. 

Adicionalmente pode-se ainda vincular os resultados obtidos no programa de 

mobilização com os sistemas de remoção, promoção e ascensão profissional, enfim as 

possiblidades são inúmeras. 

 

Quadro 2 – Exemplo de régua para atribuição de notas de desempenho 

Nota 0 1 2 3 4 5 6 

Dias 315 270 225 180 135 105 90 

Régua 

Prazo médio processual 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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 CONCLUSÃO 5.

O presente estudo de caso originou-se da percepção de que o Planejamento 

Estratégico desenvolvido pelo Tribunal de Justiça do Paraná possui uma deficiência em sua 

comunicação e alinhamento com a instituição. Seus objetivos e indicadores são direcionados à 

alta administração do tribunal, sendo as unidades judiciárias, aquelas que executam em ultima 

instância a atividade fim do tribunal, deixadas em segundo plano. 

Desta forma, acreditou-se existir uma lacuna no Planejamento Estratégico do 

Tribunal de Justiça do Paraná que poderia ser preenchida através da criação de indicadores 

estratégicos utilizando-se a metodologia do Balanced Scorecard, em nível operacional, 

alinhado ao Balanced Scorecard corporativo. Aliás, o alinhamento estratégico de suas 

unidades é um dos objetivos de seu Planejamento Estratégico.  

Para a execução do objetivo da criação de indicadores estratégicos em nível 

operacional, escolhemos uma unidade judiciária como objeto de análise do estudo de caso.  A 

escolha da unidade deveu-se a critérios de conveniência ao pesquisador, assim a unidade 

escolhida foi a Vara Criminal da Comarca de Paraíso do Norte-PR. Embora as pesquisas de 

estudo de caso tenham como caraterística intrínseca a dificuldade de generalização, espera-se 

que os resultados possam ser generalizados para outras unidades congêneres da mesma 

instituição. 

Para construção dos indicadores, inicialmente realizou-se uma seleção dos 

objetivos estratégicos do Balanced Scorecard de nível corporativo. A seleção buscou os 

objetivos estratégicos que possuem relação com as atividades desenvolvidas pelas unidades 

criminais. Com os objetivos estratégicos definidos, elaborou-se um Mapa Estratégico para as 

unidades criminais.  

A etapa seguinte, a construção dos indicadores, contou com o auxílio dos 

participantes da pesquisa, os servidores da Vara Criminal de Paraíso do Norte. Através de 

entrevistas semiestruturadas buscou-se identificar os fatores críticos para a estratégia 

corporativa na percepção individual de cada servidor, em sua função. 

O exame das entrevistas, através da análise de conteúdo, possibilitou identificar 

os fatores críticos para o sucesso da estratégia e a construção de indicadores de resultado e 

também de indicadores de tendência para as unidades, atingindo assim os propósitos deste 

estudo. 



   65 

 

Muitas das medidas proposta por esta pesquisa não existem atualmente no 

Tribunal de Justiça do Paraná e também não há meios disponíveis para mensurá-las. Esse 

problema gerencial não afeta a contribuição deste estudo, uma vez que um dos propósitos do 

Balanced Scorecard é justamente o de repensar todos os processos da instituição a partir de 

sua estratégia gerando processos inteiramente novos. 

Ao final sugeriu-se, superficialmente, um pequeno programa para mobilizar as 

equipes das unidades criminais do Tribunal de Justiça, como uma forma de emprego dos 

indicadores propostos. A descrição de um programa mais detalhado e embasado teoricamente 

pode ser objeto de estudos posteriores e sua implantação de grande valia para a instituição.  

O Tribunal de Justiça faz parte de um sistema amplo que engloba várias 

instituições. Na esfera penal, o Ministério Público juntamente com a polícia exercem papel 

fundamental na questão de tempo e efetividade, pois é partir deles que se inicia o processo 

penal. No final do processo, as secretarias de segurança pública através do sistema 

penitenciário também possuem papel importante para dar efetividade e como forma de 

prevenção de novos crimes através da ressocialização. Assim, o ideal seria ocorrer um 

planejamento estratégico integrado entre essas instituições, com definição clara de objetivos e 

responsabilidades, constituindo-se em nova sugestão para estudos posteriores. 

Espera-se que os indicadores, aqui propostos, possam comunicar e traduzir a 

estratégia corporativa do Tribunal de Justiça do Paraná, suprindo assim a lacuna de alinhar 

suas unidades judiciárias. 
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ANEXO 

Roteiro de entrevista semiestruturada 

 

1) Apresentar o planejamento estratégico do Tribunal de Justiça do Paraná, suas 

declarações de Missão e Visão. 

Missão: “Garantir à sociedade a prestação jurisdicional acessível, efetiva e célere, de forma 

transparente e ética, solucionando os conflitos e promovendo a pacificação social”. 

Visão: “Ser referência de qualidade na prestação de serviços públicos judiciários, 

reconhecida pela sociedade e seus colaboradores como instituição da qual todos tenham 

orgulho”. 

 

2) Apresentar o Mapa Estratégico do Tribunal de Justiça com seus objetivos estratégicos. 

 

3) O que consideram como mais importante nas declarações de Missão e Visão do TJ-

PR? 

 

 

4) Quais os objetivos estratégicos definidos pelo TJ-PR possuem alguma relação com a 

atividade da vara criminal? 

 

5) Para cada objetivo estratégico selecionado perguntar: Como saber se a unidade 

criminal está atingindo esse objetivo? 

 

 

6) Para cada indicador perguntar: O que fazer para que o indicador selecionado atinja sua 

meta? 

 


