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APRESENTAÇÃO

7

Este documento é resultado das atividades de planejamento realizadas pela Superintendência de Gestão dos Gastos Públicos

Administrativos - SUGESP ao longo dos meses de agosto e setembro de 2019. Trata do diagnóstico organizacional e da formulação da

estratégia a ser perseguida pela Superintendência nos próximos anos (2019-2023), visando potencializar suas capacidades e atingir sua

finalidade última, de prover a gestão eficaz e econômica das despesas essenciais do Estado de Rondônia.

O processo de planejamento foi elaborado por servidores

públicos para servidores públicos – aplicando o mote da

economicidade desde o ponto de partida. Para tanto foram

realizadas dezenas de entrevistas, pesquisas em fontes

abertas e documentos do acervo da instituição, e mesmo

um workshop envolvendo os profissionais de toda a alta e

média gestão da SUGESP para debater a identidade

organizacional e as prioridades para os próximos anos.

Com isso, a SUGESP endossa sua contribuição para o

cumprimento do Eixo 3.1: Gestão Estratégica do Plano

Estratégico de Rondônia – Um Novo Norte, Novos

Caminhos.



PILARES PARA O SUCESSO

O sucesso da execução de um Plano Estratégico depende fundamentalmente de

quatro pilares:

1) Capacidade de entendimento dos ambientes interno e externo à organização e a  

identificação dos grandes desafios e pontos demelhoria;

2) A escolha de objetivos vitais, que devem ser poucos porém muito relevantes sob

o ponto de vista dos resultados;

3) O desdobramento da estratégia para cada área da organização e a prospecção  

de iniciativas; e

4) A gestão disciplinada da execução da estratégia.

O presente trabalho corresponde à execução dos pilares 1 e 2. É importante ressaltar

que, para a correta implementação e a aderência do plano à rotina da SUGESP, faz-

se necessária a realização das etapas 3 e 4, em momentosubsequente.
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COMPETÊNCIAS DA SUGESP

9

A análise das competências legais e regulamentares é etapa imprescindível para a definição do negócio central de um órgão público,

suas finalidades e necessidades atendidas. No caso da SUGESP, o artigo 113 da Lei Complementar nº 965, de 20 de dezembro de

2017 esclarece que consiste em um “órgão de gestão governamental, coordenação e execução de atividade-meio, relacionada às

despesas de natureza essencial, logística, patrimonial e de manutenção das unidades administrativas da Administração Pública

Estadual”. Em síntese, compete-lhe:

1)propor políticas, programar e acompanhar as atividades de utilização dos recursos logísticos, atuando como órgão central do sistema

de gestão e controle dos gastosessenciais;

2) implantar, normatizar, coordenar, supervisionar, orientar e aperfeiçoarserviços administrativos e logística;

3) promover a transparência, controle e elevação do nível de eficiência da qualidade dos gastospúblicos;

4) garantir a gestão eficiente da frota de veículosoficiais;

5) prestar apoio administrativo, financeiro e logístico aos órgãos vinculados aGovernadoria;

6) assessorar o Governador, o Vice-Governador e o Secretário-Chefe da Casa Civil em suas respectivas áreas decompetência;
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7) assistir diretamente à administração dos próprios estaduais utilizados

como sede pelo Governador do Estado, inclusive de sua residência;

8)planejar, coordenar e executar processos de aquisição central de bens

e contratação de serviços inerentes à operação do Palácio Rio Madeira;

9)operar, normatizar e controlar o sistema de infraestrutura do Palácio

Rio Madeira ;

10) gerenciar a manutenção da frota oficial seja própria oulocada;

11)gerir o fornecimento dos serviços essenciais de água, energia e

telefonia no âmbito da Administração PúblicaEstadual.



ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DA SUGESP

SUPERINTENDENTE DE GESTÃO DEGASTOS  
PÚBLICOS ADMINISTRATIVOS

DIRETORIA EXECUTIVA

PROCURADORIA

GABINETE

CONTROLE INTERNO - CI

COORDENADORIA DE  
ADMINISTRAÇÃO E  

FINANÇAS - CAF

COORDENADORIA DE  
ADMINISTRAÇÃO DO  

PRM - ADPRM

COORDENADORIA DO  
TUDO AQUI

COORDENADORIA DE  
GESTÃO DOSNÚCLEOS  

ADMINISTRATIVOS -
CONAD

GERÊNCIA DE  
CONTABILIDADE -

GCONT

GERÊNCIA DE  
CONTRATOS-

GCONV

PROTOCOLO  
GERAL -

PROTEGER

GERÊNCIA DE  
COMPRAS -GCOM

GERÊNCIA DE  
GASTOS  

ESSESNCIAIS -GGE

GERÊNCIA DE  
RECURSOS  

HUMANOS -GRH

GERÊNCIA DE  
ALMOXARIFADO E  
PATRIMÔNIO -GAP

NÚCLEODE PASSAGENS  
E DECRETOS -NPD

NÚCLEO DE DIÁRIAS -
NDI

GERÊNCIA  
ADMINISTRATIVA

- GADM

GERÊNCIA DE  
ENGENHARIA -

GENG

NÚCLEO DE
ENGENHARIA CIVIL -

NEC

NÚCLEO DE
TRANSPORTE OFICIAL-

NTO

NÚCLEO DE  
ABASTECIMENTO -NAB

NÚCLEO DE GESTÃODO  
SUBSOLO - NMA

NÚCLEODE EFICIÊNCIA  
ENERGÉTICA

GERÊNCIADE
ATENDIMENTO

PORTO VELHO –
7 DESETEMBRO

GERÊNCIADE
ATENDIMENTO  
PORTOVELHO-

SHOPPING

COORDENADORIA DE  
GASTOS AUTOMOTIVOS  

E LOGÍSTICA - CGA

FROTA ÚNICA

NÚCLEO DE
MANUTENÇÃO  

AUTOMOTIVA -NMA
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NÚCLEO DE  
FISCALIZAÇÃO

NÚCLEOOPERACIONAL

NÚCLEO DE  
AMBULATÓRIO

GERÊNCIA DE  
ATENDIMENTO  

JI-PARANÁ

GERÊNCIA DE  
ATENDIMENTO  

ROLIM DEMOURA
GERÊNCIA DE 

TECNOLOGIA   DA 
INFORMAÇÃO -GPROD



PROCESSO DE PLANEJAMENTO

A formulação da estratégia e diagnóstico organizacional da SUGESP foi conduzida de

maneira colaborativa e contou com o apoio dos Especialistas em Políticas Públicas e

Gestão Governamental. A primeira etapa do trabalho foi analisar o ambiente interno e

externo, a fim de entender o contexto na qual a SUGESP está inserida e seus impactos

nos resultados pretendidos. Para isso foram utilizadas as ferramentas de Cadeia de

Valor, PESTL, e Matriz SWOT.

A partir desses insumos e mantendo em mente o Plano Estratégico de

Rondônia, o Superintendente, coordenadores, gerentes e outros

colaboradores participaram do Workshop de Formulação do Planejamento

Estratégico. O objetivo da oficina foi elaborar propostas de objetivos

estratégicos para o horizonte de 2023 e os marcos institucionais: Missão,

Visão, Valores. Nos próximos Capítulos serão apresentados os principais

resultados desse trabalho.
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DIAGNÓSTICO

ORGANIZACIONAL

Análise dos ambientes  

externo e interno:

• Cadeia de Valor

• PEST

• Matriz SWOT

FORMULAÇÃO DA  

ESTRATÉGIA

A escolha e definição dos  

objetivos estratégicos para o  

horizonte 2019-2023:

• Marcos Institucionais

• Mapa Estratégico

GESTÃO DA

ESTRATÉGIA

Estruturar o modelo de gestão  

e dar suporte à ativação da  

estratégia.

• Painéis de Contribuição

ETAPAS DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO

02 03 0401

DESDOBRAMENTO DA  

ESTRATÉGIA

O desdobramento dos  

objetivos nas ações de  

contribuição de cada área.
• Metas

• Indicadores

• Projetos Estratégicos
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Diagnóstico  

Organizacional

 CADEIA DE VALOR

ANÁLISE PESTL

ANÁLISE SWOT

SUGESP
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DIAGNÓSTICO ORGANIZACIONAL
A análise do ambiente externo demonstra as possíveis tendências que uma organização poderá vivenciar, permitindo a definição de

diretrizes que minimizem riscos e ampliem o salto de desenvolvimento. Já a análise interna avalia os elementos estruturantes

(processo, atividades, estrutura, cultura etc.) que formam a base da organização, permitindo ver, de forma objetiva, os pontos fracos e

fortes para mitigar ameaças a aproveitar as oportunidades do ambienteexterno.

A análise externa utilizou os fatores da análise PESTL (Política, Econômica, Social, Tecnológica e Legal) e a interna é resumida pela

Cadeia de Valor, que enxerga a organização de forma transversal, por meio de um conjunto de atividades e processos. Por fim, passou-

se à montagem de uma matriz SWOT (Forças, Fraquezas, Oportunidades e Ameaças).

S O

W T

Forças Oportunidades

AmeaçasFraquezas

P E

S T

Político Econômico

TecnológicoSocial
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RELATÓRIO DE CONSTRUÇÃO – CADEIA DE VALOR

N
e

ce
ssid

ad
e

s
d

o
s

C
lie

n
te

s

A cadeia de valor é um instrumento de gestão que busca

representar como a SUGESP se organiza, a partir de seus

processos, para entregar seus produtos e serviços à

sociedade, contribuintes e aos demais órgãos de governo.

A cadeia está estruturada em três níveis:

•1º Nível: Cadeia de Valor. O objetivo é representar como a

SUGESP está organizada para gerar valor aos seusclientes.

•2º Nível: Macroprocessos. O objetivo é representar como a

SUGESP se estrutura para entregar um produtofinal.

•3º Nível: Processos. O objetivo é representar o agrupamento

de atividades, ativos e recursos voltados à entrega de um

produto ou resultado intermediário.

Sob o ponto de vista do diagnóstico organizacional, a análise

do ambiente interno a partir da cadeia de valor permiteenten-

der como uma determinada organização se coordena e se

estrutura para gerar uma determinada entrega de valor para as

suas partes interessadas.

A partir disso, é possível identificar e monitorar os objetivos de

uma organização por meio da comparação entre a atual entrega

de valor e a entrega de valor esperada. Além disso, ao se

realizar essa análise, é possível identificar várias oportunidades,

problemas e desafios em relação aos processos internos.
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RELATÓRIO DE CONSTRUÇÃO – CADEIA DE VALOR

GARANTIR EFICIÊNCIA DOS  

GASTOS ADMINISTRATIVOS

FOMENTAR O ACESSO

À CIDADANIA

MACROPROCESSOS

• Politicas de gestão de gastos

• Gestão de gastos operacionais –FROTA

• Dar suporte à Governadoria

• Gestão de gastos essenciais

• Execução da Manutenção do PRM

• Administração do PRM

ZELAR PELA HARMONIA DA  

CONVIVÊNCIA E PELA  

MANUTENÇÃO ESTRUTURAL

PROCESSOS 1º Nível

• 4 PROCESSOS

• 5 PROCESSOS

• 3 PROCESSOS

• 2 PROCESSOS

• 6 PROCESSOS

• 2 PROCESSOS

• 3 PROCESSOS

25 PROCESSOS Nível 1
19

• Acesso a Cidadania

7 MACROPROCESSOS



POLÍTICAS DE GESTÃO DEGASTOS

REALIZAR ESTUDOS  
PARA MELHORIADOS  

GASTOSPÚBLICOS

IMPLANTAR POLÍTICASE  
BOAS PRÁTICAS

MONITORAR OS GASTOS  
PÚBLICOS  

ADMINISTRATIVOS

GARANTIR A  
TRANSPARÊNCIADOS  

GASTOS

EXECUÇÃO DA MANUTENÇÃODO PRM

EXECUTAR MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA

CIVIL ELÉTRICA ELETROMECÂNICA

SEGURANÇADO  
TRBALHO

PROJETOS ELETRÔNICA

GESTÃO DE GASTOS OPERACIONAIS –FROTA

FISCALIZAR GASTOS COM  
MANUTENÇÃOAUTOMOTIVA

GERIR DEMANDASDE  
COMBUSTÍVEIS

GERIR FROTASUBSOLO

ACOMPANHARSOLICITAÇÕES  
DE VIAGEM TERRESTE

GERIR FROTAÚNICA

GESTÃO DE GASTOSESSENCIAIS

GERIR AQUISIÇÕES ESERVIÇOS

NORMATIZAR E OPERARGASTOS  
COM DIÁRIAS E VIAGENS

ADMINISTRAÇÃO DOPRM

GERIR DEMANDAS  
ADMINISTRATIVAS DO PALÁCIO

GERIR DEMANDAS  
OPERACIONAIS DOPALÁCIO

ZELAR PELA HARMONIA  

DA CONVIVÊNCIA EPELA  

MANUTENÇÃO  

ESTRUTURAL

GARANTIR EFICIÊNCIA  

DOS GASTOS PÚBLICOS  

ADMINISTRATIVOS

ACESSO ACIDADANIA

GERIR E ACOMPANAHAR A EMISSÃO DE  
DOCUMENTOS

DAR SUPORTE AOS ÓRGÃO  
INTERVENIENTES

IDENTIFICAR A NECESSIDADE DE NOVOS  
SERVIÇOS PARA OCIDADÃO

FOMENTAR O ACESSO À  

CIDADANIA

DAR SUPORTE AGOVERNADORIA

FAZER A GESTÃO DEPESSOAS
DOS ORGÃOS VINCULADOSÀ  

GOVERNADORIA

DAR SUPORTELOGÍSTICO
AOS ÓRGÃOSVINCULADOS  

AO GOVERNADOR

PROVER BENS E SERVIÇOS  
ESSENCIAIS A GOVERNADORIA

REALIZAR GESTÃODOCUMENTAL

GESTÃO DEMATERIAIS  
E LOGÍSTICA

GERIR MATERIAISE SERVIÇOS

GERIR IMÓVEIS E OBRAS

GESTÃO  
DEPESSOAS

RECRUTARE SELECIONARPESSOAS

CAPACITAR E DESENVOLVERPESSOAS  

GERIR PROVIMENTO,MOBILIDADE

E DESLIGAMENTODE PESSOAS

GERIR CONTROLEFUNCIONAL

GESTÃOORÇAMENTÁRIA  
E FINANCEIRA

ELABORAR PLANEJAMENTOORÇAMENTÁRIO

GERIR EXECUÇÃO  
ORÇAMENTARIA EFINANCEIRA

REALIZAR GESTÃOCONTÁBIL

GESTÃO , DESENVOLVIMENTO E CONTROLEINSTITUCIONAL

GESTÃO DA ESTRATÉGIA E GOVERNANÇA

GESTÃO DE PROCESSOS EPROJETOS

GESTÃO E SUPORTE
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SUGESP – CADEIA DE VALOR
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Diagnóstico  

Organizacional

 CADEIA DE VALOR

ANÁLISE PESTL

ANÁLISE SWOT

SUGESP
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1.ANÁLISE DOS
ASPECTOS POLÍTICOS
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P COMPOSIÇÃO DA ASSEMBLÉIA
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3

1 1

3

1

3
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2

1 1 1 1 1 1 1 1

DEM MDB PDT PMN PODE PP PRB PROS PSB PSD PSDB PSL PT PTB PTC PV PTB

Contagem de Deputado por Partido

• O partido do governador Marcos Rocha (PSL) possui apenas um representante na Assembleia Legislativa (ALE-RO), o sargento Eyder

Brasil (PSL), e somente um parlamentar na Câmara Federal, o coronel Chrisóstomo(PSL).

• A fragmentação partidária é um traço marcante do parlamento rondoniense. Em 2018, 16 legendas alcançaram representação na ALE-

RO, o que dificulta ainda mais a formação e o manejo de coalizões partidárias. Sendo assim, será necessário muito diálogo com os

partidos e os parlamentares, no intuito de construir uma ampla coalizão que permita ao chefe do executivo aprovar sua agenda

política.
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P AGENDA DO GOVERNO

•Uma das principais agendas do Governador, Coronel Marcos Rocha, é o combate à

corrupção e a redução de gastos públicos. Dentre estes, figura a reforma administrativa, que

será enviada à Assembleia Legislativa nos próximos dias, e outras medidas administrativas

de contenção e prevenção de despesas, contexto altamente favorável à SUGESP.

•Outra ação importante a ser destacada é pacote de medidas de controle, prevenção e

combate à corrupção lançado em abril. O pacote inclui: decreto que disciplina a punição de

empresa nacional e estrangeira envolvidas na prática de corrupção contra a administração

pública do Estado; decreto que cria o Comitê de Transparência do Estado de Rondônia;

decreto que cria a Política de Capacitação e Permanência dos Servidores Públicos

ocupantes de cargos ou funções de chefias administrativas e financeiras; projeto de lei que

institui o Programa de Integridade da Administração Pública Estadual Direta e Indireta

(Proin); projeto de Lei Complementar que cria o Fundo Estadual de Combate à Corrupção; e

projeto de Lei que disciplina as relações de Conflito de Interesse no Estado deRondônia.

•Portanto, é de se esperar do Governador apoio a projetos da SUGESP que busquem

aumentar a eficiência, reduzir os custos e melhorar a qualidade dos gastospúblicos.

28



2.ANÁLISE DOS ASPECTOS
ECONÔMICOS
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E PERSPECTIVA ECONÔMICA: PIB

R$11.011 R$13.751 R$14.339 R$31.576 R$39.451

R$89.017

R$138.068

Roraima Acre Amapá Tocantins Rondônia Amazonas Pará

PIB em Valores Correntes  
(R$1.000)

Desempenho em Volume do PIB dos Estados da Região Norte

• Rondônia ocupa a 22ª colocação nacional em termos de PIB, a frente dos estados do Acre,

Roraima, Amapá e Tocantins, representando, em média 0,6% do PIB do Brasil e 11% da

região Norte (2016) . Rondônia ocupa a 3ª melhor posição da RegiãoNorte.

• Na série estudada, 2002-2016, o volume do PIB brasileiro apresentou crescimento médio de

2,5% ao ano (a.a.). O estado que mais cresceu foi Tocantins, com média de 5,2% a.a.,

seguido por Roraima (4,3% a.a.). Estes, apresentaram variação em volume do PIB superior

à média nacional entre 2002 e 2016, o que se refletiu em uma variação média ao ano de

3,7% para a região. Estes estados ocupam a 1ª e 3ª posição relativa de crescimento do PIB

nacionalmente.
31



E INEFICIÊNCIA DOS GASTOS PÚBLICOS

32

•Os gastos públicos ineficientes no Brasil geram prejuízos de US$ 68 bilhões por ano ou
3,9% de tudo o que o país produz – Produto Interno Bruto (PIB). É o que conclui estudo
do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID).

•Segundo o organismo, há ineficiências na alocação de recursos públicos e na forma de
execução de programas e projetos, como compras governamentais, na gestão do
funcionalismo público e nas transferências de recursos.

•Para promover a eficiência do gasto público no Brasil, o estudo sugere melhorar a gestão
de investimento público, com prioridade a projetos de maior impacto fiscal e que garantam
o crescimento do país.

•As recomendações incluem maiores investimentos em crianças em relação a idosos,
aprimorar a gestão do funcionalismo públicos a partir de meritocracia e revisão de
carreiras e salários, fortalecer os sistemas de compras públicas e criar mecanismos que
assegurem as transferências de recursos para aqueles que realmentenecessitam.

•A SUGESP tem relevante papel a desempenhar para combater a ineficiência de gastos,
seja monitorando os gastos com passagens, diárias e frota de veículos oficiais, seja
atuando proativamente na análise da qualidade dos gastos, identificando pontos de
melhoria ou propondo maneiras mais inteligentes de realizar atividades de gestão comuns
a todas as unidades do governo.



3.ANÁLISE DOS
ASPECTOS SOCIAIS
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S PANORAMA DA POPULAÇÃO

• Rondônia é composta em sua maioria por uma população abaixo de 34 anos. A dinâmica demográfica do Estado é sintetizada nas

pirâmides populacionais de 2016 e projetada até 2030. A pirâmide apresenta um estreitamento da base, o que indica uma redução

dos grupos populacionais abaixo de 15 anos e aumento proporcional de pessoas na faixa etária de 15-59 anos, assim como 60 anos

ou mais.

• Por outro lado, a conjuntura demográfica é favorável para a economia do estado, uma vez que a proporção de pessoas em Idade

produtiva tende a se manter no próximos 20 anos.

• RO tem o 15º IDHM do Brasil e o quarto maior do Norte. Entre as categorias, o Estado ocupa a 16ª colocação em educação e a 12ª

em renda. Entre os municípios, a maior parte (69,2%) possui desenvolvimento médio, e 17,3% possuem desenvolvimentobaixo.
35



S DESIGUALDADE SOCIAL

R$791
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0,501

0,484

0,451

0,497

0,48

0,451

0,491

0,473

0,452

0,42 0,43 0,44 0,45 0,46 0,47 0,48 0,49 0,5 0,51

Brasil

Norte

Rondônia

Nível do coeficiente de GINI em relação à renda

G
in

i p
o

r 
Lo

ca
lid

ad
e

 e
an

o

COEFICIENTE DE GINI PELA RENDA - BRASIL/NORTE/RONDÔNIA

2015 2014 Fonte: IBGE - Tabela 5642

• A desigualdade social é comumente medida através do coeficiente GINI. Ao analisar o indicador sob a ótica da renda, verificamos que o

Estado de Rondônia mantem-se abaixo da média nacional, bem como da média da Região Norte - pois quanto mais próximo de 1 esteja

o coeficiente, mais desigual.

• Contudo, vale ressaltar que o comportamento do indicador para o Estado indica que a distribuição de renda ocorre nas menores faixas de

renda, considerando que a maioria da população está situada nestas faixas e que uma melhor distribuição só é possível se houver renda

equânime - por consequência, há uma distribuição “por baixo”. Ademais, diferentemente do comportamento da região ou mesmo do País,

o Estado apresentou em 2015 um crescimento GINI que evidencia uma pressão sobre a concentração de renda.
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4.ANÁLISE DOS ASPECTOS
TECNOLÓGICOS
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T E - GOVERNO

• O conceito de Governo eletrônico, ou e-gov, (do inglês electronic government), consiste no uso

das tecnologias da informação para prestar serviços de melhor qualidade e mais acessíveis ao

cidadão. É um tema que vem ganhando cada vez mais espaço na Administração Pública,

aliado ao conhecimento e redesenho dos processos internos de gestão. Com a entrada da

sociedade na era do conhecimento, cabe aos governos se adaptarem a essa nova perspectiva

e suprir as demandas da sociedade por meio de novas tecnologias.

• No âmbito do governo federal foi instituído o Sistema de Administração dos Recursos de

Tecnologia da Informação – SISP, que possui objetivo de organizar a operação, controle,

supervisão e coordenação dos recursos de tecnologia da informação da administração

direta, autárquica e fundacional do Poder ExecutivoFederal.

• O governo do estado de Rondônia também vem buscando meios implementar o conceito de e-

governo. Duas ações ganham destaque: A implantação e aprimoramentos do SEI (Sistema

Eletrônico de Informação) e a Infovia.

• A tendência do e-governo traz enormes oportunidades de eficiência e economicidade para a

SUGESP, notadamente na operação do TudoAqui (central de serviços de órgãospúblicos).
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T ÍNDICE DE COMPETIVIDADE : PILAR INOVAÇÃO

Ranking de Competividade dos Estados, promovido  

pelo CLP – Centro de Liderança Pública, que avaliaos  

Estados nos seguintes Pilares:

INOVAÇÃO

27º
• Rondônia está em  

último lugar no país

em produção científica

• Também se encontra  

em último no

investimento em P&D

• Perdeu 15 colocações e  

hoje está em 27º em  

Concessão de Patentes

Rondônia obteve a Pior nota entre os Estadosdo  

brasileiros em relação ao pilar de inovação.
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5.ANÁLISE DOS ASPECTOS
LEGAIS
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L REFORMA ADMINISTRATIVA

• Dentre os fatores de ordem legal e normativa que impactam a SUGESP, o mais significativo é

a perspectiva de reforma administrativa, adaptando a estrutura do Estado às novas diretrizes

governamentais. A reforma é uma oportunidade de reestruturação, padronizando,

reordenando e organizando cargos e estruturas, propiciando melhorias diretas na

produtividade, fluidez dos processos e eficiência das ações, o que indiretamente pode resultar

ainda em economicidade.

• Assim, é o momento de repensar o funcionamento da instituição, reduzir a segmentação de

funções e redistribuir as atribuições internas. Implica, por fim, na adoção de um novo

regimento interno que facilite o pronto entendimento, por todos os servidores, dos papéis e

responsabilidades que lhes competem.

• Nessa mesma dimensão, devem ser destacadas as diversas medidas em curso no Governo

do Estado para ampliar a transparência e implementar mecanismos de prevenção e combate

à corrupção, contexto esse que favorece a SUGESP devido à sua vocação natural para o

controle de gastos recorrentes e de grande monta. Exemplos dessas medidas são os

Decretos nº 23.905, 23.906 e 23.907/2019, que integram o “Pacote Anti-Corrupção”

anunciado em meados do ano de 2019.
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Diagnóstico  

Organizacional

 CADEIA DE VALOR

ANÁLISE PESTL

ANÁLISE SWOT

SUGESP
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Uma das ferramenta mais conhecidas em Planejamento Estratégico,

a matriz SWOT é uma representação visual das forças, fraquezas,

oportunidades e ameaças de uma organização. A sigla refere-se aos

termos em inglês: Strenghts, Weaknesses, Opportunities, Threats.

FORÇAS FRAQUEZAS

OPORTUNIDADES AMEAÇAS

MATRIZ SWOT

A matriz SWOT é útil principalmente para sintetizar os resultados

de pesquisas internas e externas. Por ser um instrumento de

ligação entre a Exploração Estratégica e a Formulação, ela é

empregada com frequência para iniciar os debates sobre os rumos

organizacionais.
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FORÇAS

FRAQUEZAS

OPORTUNIDADES

AMEAÇAS

S

W

O

T

Aspectos positivos internos à organização que lhe oferecem vantagens

competitivas ou que a colocam em uma posição de desempenho superior a outras

organizações de natureza similar

Aspectos negativos internos à organização que se configuram como desvantagens

em relação a outras empresas no mercado ou que resultam em de desempenho

inferior a outras organizações de naturezasimilar

Impactos positivos oriundos do ambiente externo da organização que, se

aproveitados, podem lhe trazer vantagem competitiva ou fazê-la atingir um

desempenho superior a outras organizações de naturezasimilar

Impactos negativos oriundos do ambiente externo da organização que, se não

forem mitigados ou pelo menos conhecidos, podem impactar significativamente em

seu desempenho

MATRIZ SWOT
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MATRIZ SWOT - RESULTADO
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FORÇAS FRAQUEZAS

OPORTUNIDADES AMEAÇAS

S W

TO

IN
TE

R
N

O
EX

TE
R

N
O

• Prontidão do corpo técnico na solução de problemas.

• ERP - sistema de gestão integrada para gerenciar todos os contratos.

• Apoio em tecnologia da Superintendência do Estado para Resultados.

• Equipe comprometida na gestão e controle dos gastos públicos e  

acesso a cidadania.

• Grande fragmentação partidária na Assembleia Legislativa do Estado de

Rondônia.

• Pequena representação do partido do Governador do Estado de Rondônia.

• Gastos Públicos Ineficientes no Brasil, gerando perda de 68 Bi por ano.

• Desaceleração do crescimento da economia mundial.

• Desigualdade social medida pelo coeficiente GINI, sob ótica de renda abaixo da  

média nacional no estado de Rondônia.

• Estado de Rondônia é o ultimo colocado no índice de inovação e

competitividade.

• Restrições Orçamentárias.

• Descontinuidade dos projetos e processos implementados.

• Agenda do Governo comprometida com a melhoria da eficiência,

redução dos custos e aumento da qualidade dos gastos públicos e  

combate a corrupção.

• Crescimento do PIB e da arrecadação no Estado em relação ao ano

anterior.

• Investimento de atores externos nas principais fontes de renda do  

estado.

• Aprovação do Pro-Fisco II e disponibilidade de software para

automatização do processos

• E-governo

• Centralização e modernização da Tecnologia da Informação no Governo  

do Estado de Rondônia

• Aprovação da Reforma Administrativa

• Reformas estruturais sendo aprovadas no governo federal

• Continuação das politicas previstas no PDES.

• Organização altamente departamentizada.

• Comunicação entre departamentos pouco eficaz.

• Parte dos processos de trabalho desestruturados.

• Falta definição de objetivos e metas claras.

• Gestão interna desestruturada e burocrática.

• Falta estrutura de governança.

• Ausência de políticas de gestão de pessoas.



MARCOS INSTITUCIONAIS

MAPA ESTRATÉGICO

Formulação da  

Estratégia

SUGESP
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Os marcos institucionais materializam a identidade organizacional. Esta, por sua vez, serve como guia de conduta para a organização e

seus colaboradores, na medida em que indica o seu propósito de existência e o caminho a seguir, estabelecendo objetivos e a maneira

de alcança-los. É normalmente representada pelos marcos MISSÃO, VISÃO eVALORES.

Uma identidade consistente funciona como uma bússola para o comportamento institucional e individual, apoiando a tomada de decisão

dos gestores. Pode igualmente ser bem empregada na seleção do quadro de profissionais, verificando a compatibilidade do candidato

aos valores éticos, habilidades e atitudes necessárias àorganização.

Adiante, seguem os marcos institucionais fixados para a SUGESP, escolhidos pelos seus próprios servidores de maneira colaborativa e

democrática, o que aumenta a adesão aos seus postulados e propicia uma percepção mais acurada da realidade da Superintendência.

MARCOS INSTITUCIONAIS
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A Missão representa a verdadeira razão de existir da organização; identifica o seu propósito e motivação, o que virá a legitimar a Visão

de futuro. Paralelamente, aponta quais os benefícios proporcionados pela SUGESP aos seus clientes, o que, em uma organização

pública, significa também assinalara qual necessidade da sociedade ela atende.

MISSÃO E VISÃO
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MISSÃO

DA SUGESP

Promover a gestão e o controle dos gastos públicos
essenciais do Poder Executivo Estadual e o acesso à
cidadania, com eficiência e economicidade.

Se a Missão personifica o que a SUGESP é, sua essência, a Visão indica o que pretende alcançar: seu objetivo principal no futuro

próximo, no horizonte do ano 2023. Para tanto, toma por base o impacto a ser produzido pela Missão, ou seja, a transformação e

benefícios entregues aos clientes que a sua Missão, se cumprida com excelência profissional, produz.

VISÃO

DA SUGESP

Ser referência regional em gestão dos gastos públicos
e promover a cidadania, com excelência, qualidade e
eficiência, por meio de soluções inovadoras.



Os Valores traduzem princípios que indicam o que realmente é importante. Devem servir de referência para as atitudes diárias de cada

membro da equipe SUGESP, tanto em suas relações interpessoais de trabalho como em seu posicionamento institucional. Ao orientar

comportamentos, postura e relacionamentos, os valores ajudam a moldar a cultura organizacional da maneiracorreta.

Adicionalmente, os Valores são empregados, com ótimos resultados, no recrutamento e seleção depessoas.

VALORES
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COMPROMETIMENTOÉTICAHONESTIDADE

RESPONSABILIDADE TRANSPARÊNCIA

VALORES EM QUE A SUGESPACREDITA E PERSEGUE:



MARCOS INSTITUCIONAIS

MAPA ESTRATÉGICO

Formulação da  

Estratégia

SUGESP
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ESTRATÉGIA
A partir da análise dos ambientes interno e externo, foram estabelecidos os objetivos estratégicos e as prioridades da SUGESP para o

horizonte 2023. Os objetivos consistem nas posições projetadas da organização, de forma relacionada à qualidade da sua atuação

finalística e ao aprimoramento de sua estrutura e capacidade interna para gerar esses resultados. Em suma, a estratégia da SUGESP

representa as grandes mudanças a serem perseguidas para o horizonte de planejamento. Para uma melhor compreensão, os objetivos

são apresentados de forma agregada no MAPA ESTRATÉGICO.

Para alcançar os resultados pretendidos, a estratégia demanda a execução de iniciativas que irão propiciar os saltos de desempenho

em determinados processos da organização; possuem prazos para sua realização e devem entregar determinados resultados

preestabelecidos. O conjunto destas iniciativas que permitirão a execução destes saltos chamam-se Projetos Estratégicos, ou seja, as

várias iniciativas programadas que devem se comprometer em executar em prol de seus Objetivos de Processo.

Em se tratando de planejamento estratégico, é essencial medir o alcance dos objetivos delimitados. Nesse sentido, os indicadores

estratégicos são a melhor forma de traduzir para a realidade o nível de atingimento do sucesso esperado, pois consistem em

demonstrações quantitativas de um determinado aspecto da realidade. São ferramentas indispensáveis para avaliar o desempenho e

mensurar resultados.

COMPONENTES DO BSC – BALANCED SCORECARD



O MAPA ESTRATÉGICO DEVE TRADUZIR
DE FORMA CLARA E SUFICIENTE OS
OBJETIVOS PARA A ORGANIZAÇÃO

MAPA ESTRATÉGICO

Fonte: Kaplan e Norton (1996). The Balanced Scorecard: Translating  
Strategy Into Action. Harvard Business Review Press.

MAPA ESTRATÉGICO

O Mapa Estratégico é a representação visual da estratégia,

demonstrando como os objetivos se integram e combinam para

descrever a estratégia. Cada organização adapta o seu mapa

estratégico ao seu conjunto específico de objetivos estratégicos.

OBJETIVO ESTRATÉGICO

Resultado que deve ser alcançado pela organização no horizonte de

planejamento.

MAPA ESTRATÉGICO - SUGESP

O mapa estratégico da SUGESP está organizado em 3 perspectivas:

1. GRANDES RESULTADOS - Representam o impacto da  

estratégia na política fiscal do Estado.

2. OBJETIVOS DE PROCESSO – Tratam das grandes

transformações a serem feitas nos processos finalísticos do  

órgão.

3. OBJETIVOS HABILITADORES – São aspectos transversais e  

essenciais para execução da estratégia
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Ampliar a rede de serviços Tudo Aqui noEstado

Melhorar o acesso do cidadão aos serviços do Tudo Aqui  
por meio da tecnologia

Modernizar a gestão da frota oficial do Estado e  

atendimento aos órgãos vinculados

Monitorar de forma efetiva os gastospúblicos

Criar novo modelo de gestão decontratos

ADMINISTRAÇÃOPÚBLICA

GR.01 Aumentar o controle, eficiência e qualidade dos gastos  

públicos, auxiliando a sustentabilidadefiscal

GR.02 Garantir aos cidadãos rondonienses o acesso à  

cidadania, de maneira eficiente e comqualidade

GRANDESRESULTADOS

USUÁRIOS DO PALÁCIO RIO MADEIRA - PRM

OBJETIVOS DEPROCESSO

• Desenvolvimento do TUDO AQUI na mão.

• Implementar plataforma de BI e Analytics

• Melhorar o Observatório de Despesas Públicas

• Implementar melhorias no ERP da SUGESP

• Criar Centro de Custo

• Parceria entre SUGESP, SEFIN, EPR, SUPEL e PGE

• Reduzir em 70% o uso de carros oficiais através da  
terceirização dos deslocamentos por meio de aplicativos  
de mobilidade urbana

• Otimizar o atendimento aos órgão vinculados

Viabilizar recursos e otimizar suaaplicação  

para suprir soluções de TI
Melhorar a gestão Gestão de pessoas

OBJETIVOS HABILITADORES

• Criar estruturas de governança para auxiliar na gestão e  

monitoramento do Planejamento Estratégico

• Criar canais de comunicação interna e externa

• Mapear e remodelar processos de trabalho críticos

• Criar política de desenvolvimento, capacitação e retenção

de pessoas

• Implantar código de ética

Otimizar acesso de servidores aoPRM

Melhorar a convivência e harmonia noPRM

• Desenvolver aplicativo de carona coletiva para os servidores do PRM

• Atualização e modernização do regimento interno do PRM

• Implantação de procedimento de prevenção e combate a incêndios

• Melhorar as áreas de convivência do PRM

• Aperfeiçoar o serviço de Ambulatório

Tornar o PRM mais sustentável

• Implantar projeto de energia solar e eficiência energética

• Implantar projeto de reutilização de água pluvial

• Implantar políticas de resíduos sólidos e coleta seletiva

SOCIEDADE

GR.03 Melhorar a qualidade das condições de trabalho  

no PRM, tornando-o ecologicamentesustentável

• Implantação de unidades do Tudo Aqui nas cidades de  
Ariquemes, Vilhena e Cacoal.

Melhorar os serviços do TudoAqui

• Implantação do serviço do Tudo Aqui Móvel
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PRÓXIMOS PASSOS
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SUGESP



Análise dos Ambientes Externos  

e Internos:

• Cadeia de Valor

• PEST

• Matriz SWOT

FORMULAÇÃO2

A escolha e definição dos  
objetivos estratégicos para o  
horizonte 2019-2023:
• Marcos Institucionais
• Mapa Estratégico

DESDOBRAMENTO3
O desdobramento dos objetivos  
nas ações de contribuição de  
cada área.
• Metas
• Indicadores
• Projetos Estratégicos

GESTÃO4
Estruturar e o modelo e dar  
suporta a ativação da gestão da  
estratégia.
• Painéis de Contribuição

DIAGNÓSTICO1

Estamos Aqui

PRÓXIMOS PASSOS
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MENSAGENS  
FINAIS



FOQUE EM DESENVOLVER

A CULTURA CERTA NA

SUA ORGANIZAÇÃO



SER UMA ORGANIZAÇÃO EXCELENTE

É UMA PROVA DE LONGA DISTÂNCIA



SE QUISER IR RÁPIDO,

VÁ SOZINHO

SE QUISER IR LONGE,

VÁ EM CONJUNTO!




