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          Com grande satisfação e gratidão, anunciamos a publicação e implementação do
Planejamento Estratégico do PRODAP 2020-2023. Há vários anos o PRODAP vem
oportunizando o desenvolvimento da modernização da gestão pública e a                    

melhoria da prestação de serviços aos Servidores
públicos, Empreendedores e Cidadãos por meio da
implantação de Soluções de Tecnologia da
Informação e Comunicação (TIC). 

          A elaboração de Planejamento Estratégico é
uma atividade de extrema importância para dar
transparência a toda sociedade sobre qual direção
a instituição irá desenvolver suas ações e entregas
integrada ao Plano de Governo e Plano Plurianual,
além disso, promover a integração, colaboração e
participação de todos os colaboradores do PRODAP
que no dia a dia desenvolvem soluções e as
suportam para entregar em forma de serviços
públicos para o Governo e Sociedade.
 
          Com o propósito de tornar o Governo do
Estado do Amapá mais Inteligente, mais eficiente e
colaborando com a melhoria de entrega dos
serviços públicos a sociedade, desenvolvemos este
PE 2020-2023, desenhando estratégias para
implantar o Governo Digital, criando um estado
mais ágil, transparente eficiente, menos desigual e
conectando pessoas.

          Por fim, agradeço a todos que participaram da elaboração deste documento, seja os
servidores do PRODAP, as unidades de informática dos órgãos do Governo do Estado e
toda a sociedade.

MENSAGEM DO PRESIDENTE 

Diretor presidente do Prodap, Lutiano Silva
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2. APRESENTAÇÃO

1. IDENTIFICAÇÃO

          Vivemos um momento de grandes desafios para a humanidade. O século XXI nos
brindou com avanços tecnológicos enormes que estão propiciando o surgimento de um
novo modelo de sociedade, cada vez mais ligado às ferramentas de telecomunicações.
Esta conectividade permitiu uma vivência da globalização nunca antes vista na história
da humanidade.

          De modo ainda mais impactante, em 2020, fomos surpreendidos pela pandemia
do SARS-COVID-19, que ao mesmo tempo que acelerou o processo de adesão as
inovações e ferramentas tecnológicas, trouxe à tona as fragilidades e as desigualdades
do tecido social mundial. Nosso cotidiano foi transformado, fomos colocados frente a
necessidade urgente de repensar o papel do Estado como um provedor de acesso às
ferramentas tecnológicas, com vistas à redução das desigualdades sociais.

          Assim, as proposições para a criação de um governo como plataforma de serviços
digitais, torna-se uma ferramenta necessária e fundamental para o funcionamento do
Estado em suas funções sociais nos próximos anos. 

       Neste contexto o Governo do Estado do Amapá recebeu o desafio de se
transformar em um Governo como Plataforma Digital, ou seja, o poder público precisa
oferecer serviços melhores à população, de modo personalizado e que exijam menos
burocracia, menos perda de tempo, com custos menores, com segurança, fazendo-o de
modo virtual, por meio de tele-atendimento, telemedicina, educação à distância, entre
outros. Ao passo que os investimentos necessários para esta modernização se tornam
urgentes, como consequência da pandemia, adentramos um momento de
crise econômica sem precedentes nos últimos 50 anos.
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          Portanto, em momentos de crise, um Governo Estadual eficiente, qualificado e
justo, faz a diferença. Não é mais possível evoluir a eficiência da governança pública
sem que haja também evolução da competência digital, por meio da inovação nas
ações governamentais e no uso de métodos mais modernos de participação na
economia e distribuição de renda.

           A era da transformação digital na esfera pública pede uma atualização constante
em uma nova arquitetura institucional,  que exige um planejamento e monitoramento
dos investimentos necessários, primando pela eficácia e eficiência do gasto público.
Devendo considerar novos métodos de gestão e governança corporativa centramos no
ser humano, tanto no cidadão quanto no servidor público.

ferramentas virtuais, ou e com menos burocracia, mais ágil, mais simples, sejam por
ferramentas virtuais, ou físicas, ou ainda integrando ambos (Físico + Digital = Fígital),
tem a perspectiva de um retorno qualitativo e quantitativo para o cidadão. 

          Ao passo da transformação tecnológica, surge a importância da modernização dos
modelos de gestão e governança corporativa. Grande parte dos métodos da
administração pública tem suas raízes na revolução industrial do século XIX e na
expansão das corporações transnacionais do século XX. Considerando as
complexidades do Estado Brasileiro, urge a adotar um pensamento sistêmico (SENGE,
2006) a respeito de um novo modelo de gestão que tenha como foco uma gestão
humanizada e altamente eficiente (ROUILLER, 2017 e 202).

     Tendo em conta que a
adoção de tecnologias mais
avançadas podem potencializar
o investimento realizado, que se
transformam rapidamente em
retorno para o cidadão, as
Entidades Governamentais que
se engajarem na transformação
em um Governo como
Plataforma Digital, ou seja,
oferecendo serviços melhores à
população, de modo
personalizado
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e com menos burocracia, mais ágil, mais simples, sejam por  

Foto: reprodrução internet
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          No desenvolvimento deste planejamento estratégico foi considerado o papel
transversal da tecnologia da informação como um meio para o desenvolvimento de
políticas públicas sistêmicas e integradas (CAPRA e LUISI, 2020), propiciando o
surgimento de um ecossistema de serviços ao cidadão que ao mesmo tempo
entreguem serviços de alta qualidade, juntamente com a devida eficiência do gasto
público e com o monitoramento da evolução da maturidade em gestão e governança
corporativa.

          O Tribunal de Contas da União (2014), propõe como elemento fundamental das
boas práticas da gestão e governança pública o envolvimento da estruturas
administrativas, processos de trabalho, instrumentos, fluxos de informação, pessoas no
direcionamento e monitoramento das ações da entidade, como pode ser visto na figura
1, abaixo:
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Figura 1. Sistemas de governança de entidades e órgãos, fonte Tribunal de Contas da União 2014, pg 28
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          A partir de uma análise ampla da bibliografia disponível a respeito de Governança
Corporativa em entidades públicas, optamos por utilizar o framework MOSE
Competence (ROUILLER, 2017 e 2020), na instanciação para entidade públicas, que trás
um arcabouço para a evolução da eficiência da governança pública, por meio de a uma
abordagem gamificada e com foco na mudança cultural duradoura para as Entidades
Governamentais.

         Ainda no que se refere a governança no setor público, após o aprendizado com a
crise fiscal dos anos 1980, que gerou mudanças econômicas e na política internacional,
onde o desafio criado foi de criar um Estado mais eficiente. Esse debate permitiu que a
governança na área pública estabelecesse princípios básicos norteadores das boas
práticas de governança para as organizações públicas, cristalizados na Constituição
Federal: Legalidade, Impessoalidade, Moralidade, Publicidade e Eficiência.
 
          No Plano Estratégico do Tribunal de Contas da União (BRASIL, 2011), a governança
é definida como um sistema no qual as organizações são dirigidas, monitoradas e
incentivadas, envolvendo os relacionamentos entre sociedade, alta administração,
servidores ou colaboradores e órgãos de controle. Portanto, as boas práticas de
governança pública tem como objetivo obter e manter a confiança da sociedade,
através do conjunto eficiente de mecanismos, a fim de assegurar que as ações
executadas estejam sempre alinhadas ao interesse público.       

          Neste aspecto os elementos da transparência, integridade e prestação de contas
se apresentam como requisitos para uma boa gestão.

        No contexto brasileiro, o Tribunal de Contas da União (TCU), órgão de controle
externo do Governo Federal que auxilia o Congresso Nacional no acompanhamento da
execução orçamentária e financeira do país, estabeleceu formalmente os princípios da
governança pública brasileira. Para garantir avaliação, direcionamento e
monitoramento, as práticas de gestão pública devem adotar mecanismos de liderança,
a qual refere-se ao conjunto de práticas relacionadas aos aspectos humanos ou
comportamentais; de estratégia, que considera a avaliação do ambiente interno e
externo da organização, a construção de cenários, definição e operacionalização da
estratégia; de controle, que estimulem a transparência e a accountability, com o
objetivo de conduzir às políticas públicas e à prestação de serviços de interesse da
população (Tribunal de Contas da União, 2014).
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          No aspecto relacionado a monitoramento e mecanismo de controle, o TCU (2014)
engloba uma série de práticas que procuram garantir que a organização esteja
tomando o rumo inicialmente estabelecido, conforme a estratégia definida, avaliando e
tratando os riscos de modo adequado.

        Tendo por base estes preceitos,  PRODAP fez em 2016 seu PETI 2016-2018 com
foco em estruturar órgão com investimentos em TI para que o órgão pudesse atender
as demandas e necessidades do Governo e da Sociedade, além disso, desenvolveu
muitas ações de comunicação e mudança de cultura organizacional, seja sob a visão do
governo e sociedade sobre o uso do Tecnologia para Governo e sob a visão do PRODAP
como prestar de serviços para o Governo e Sociedade. link do PETIC PRODAP 2016-2018
https://prodap.ap.gov.br/docs/petic.pdf

        A partir de então, o planejamento estratégico foi sistematicamente executado,
alcançando resultados de reconhecimento nacional e internacional, como por exemplo
a obtenção certificação CMMI for Development and Services nível 2 e chegando ao nível
quatro estrelas da certificação MOSE Competence. Assim, após quatro anos, o
Planejamento Estratégico (PE) do Centro de Gestão de Tecnologia da Informação
(PRODAP) do Governo do Estado do Amapá, tornou-se necessário ser atualizado para
um novo ciclo de execução, o desenvolvimento do PE 2020 a 2023, aconteceu ao longo
do ano de 2020, em meio aos desafios da pandemia, especialmente no que tange ao
objetivo principal de direcionar os esforços do órgão para promoção de soluções
estratégicas para o processo de transformação digital do serviço público para o
Governo e para a Sociedade Amapaense.

        O PE contou com a participação na sua criação da maioria dos servidores do
PRODAP, tornando assim, de conhecimento dos servidores e colaboradores as
diretrizes estratégicas e os objetivos estratégicos do órgão. Vale ressaltar que o
Planejamento Estratégico é algo que deve ser construído de forma colaborativa,
dinâmica e com interações com a estrutura organizacional do PRODAP.

          O PE PRODAP 2020-2023, também contou com a participação dos demais órgãos
do Governo do Estado do Amapá (GEA) por meio da aplicação para os chefes de
informática de todas as secretarias de Estado, através de instrumentos de avaliação,
coleta de proposições e contribuições para o Planejamento Estratégico. Outro
importante “stakeholder” envolvido no processo de construção do PE colaborativo, foi a
participação da sociedade, através da aplicação de formulários de coleta de dados e
contribuições.
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          Neste documento, foram fornecidos os caminhos direcionadores para o alcance
da visão de futuro e execução da missão no dia-a-dia do órgão, por meio de objetivos
estratégicos com a utilização do “Balanced Scorecard”, integrado ao “Objectives and
Key-results” (OKR), que permitem não somente o planejamento estratégico, mas
também a gestão estratégica através de resultados-chave e iniciativas para alcançar os
resultados-chave. O Planejamento Estratégico desenvolvido tem a vigência entre 2020 e
2023. 

          Segundo Peter Drucker (1998), “a cultura devora a estratégica no café da manhã”,
o PRODAP buscou na construção do seu Planejamento Estratégico, ter a efetiva
participação dos seus servidores e setores, com intuito de fortalecer a cultura de
planejamento e gestão estratégica através dos objetivos estratégicos e resultados-
chave. Bem como elegeu a metodologia do Modelo Orientador para o Sucesso de
Entidades Públicas e Privadas (MOSE Competence) como ferramenta para a
sustentação de uma cultura de gestão e governança corporativa focada na eficiência.
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3. O PRODAP

Prédio do Centro de Gestão da Tecnologia da Informação - Prodap. 
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          O Centro de Gestão da Tecnologia da Informação do Amapá - PRODAP é uma
autarquia com atuação na área de tecnologia de informação e comunicação do governo
do Amapá, figura como importante organização na trajetória de modernização do setor
público. Um compromisso que se reflete no engajamento permanente de seu talento
humano e de sua infraestrutura tecnológica na informatização da administração
pública estadual. Em sintonia com os programas de Governo, seu foco é a
racionalização da máquina pública, que deve estar preparada para prestar serviços
sempre mais ágeis e de melhor qualidade à população, em suas demandas nas mais
diversas áreas, a exemplo da saúde, educação, segurança, etc.

       Conforme Estatuto do PRODAP decretado em 23/01/1988, é uma entidade
autárquica, dotada de personalidade jurídica de direito público, patrimônio próprio,
autonomia administrativa e financeira, com sede e foro na cidade de Macapá.

          Conforme parágrafo único do Capítulo II – Das Funções Básicas do Regimento
Interno do PRODAP - Os serviços prestados pelo PRODAP serão remunerados,
obedecendo a critérios que levem em consideração o ressarcimento de custos
operacionais, as necessidades de capital e a natureza dos serviços prestados.

           Conforme Título V - DAS  DISPOSIÇÕES FINAIS  E  TRANSITÓRIAS em seu Art.  69 -
Para atendimentos de seus programas, atividades e encargos, constituir-se-ão recursos
do PRODAP:

“III. Recursos originários de convênios ou de subvenções com ou de órgãos públicos,
privado ou organizações internacionais;
IV. Receitas decorrentes da Prestação de Serviços compatíveis com a sua finalidade”.
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4. CONTEXTO LEGAL

BRASIL. LEI Nº 12.965, DE 23 DE ABRIL DE 2014. Marco Civil Da Internet. Brasília, 10
jan. 2002. Disponível em: 

BRASIL. Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014. Marco Civil da Internet. Estabelece
princípios, garantias, direitos e deveres para o uso da Internet no Brasil. Disponível
em:  http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2014/lei/l12965.htm

      http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/L10406compilada.htm.
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5. METODOLOGIA DE CONSTRUÇÃO DO
PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO COLABORATIVO'

          A construção do Planejamento Estratégico do PRODAP buscou ser alicerçada em
alguns pilares básicos, tais como: a construção colaborativa com as equipes do
PRODAP, onde se obteve uma participação efetiva de aproximadamente 70% dos
servidores. Também a utilização de metodologias/teorias comprovadamente eficientes
e eficazes não só no planejamento estratégico, bem como na instrumentalização para
uma Gestão Estratégica baseada em resultados-chave quantitativos. Todos os
servidores envolvidos tiveram capacitações sobre as ferramentas utilizadas para
confecção do Planejamento Estratégico Colaborativo, tais como: Diretrizes Estratégicas
(Missão, visão e valores), análise ambiental com a SWOT (qualitativa e quantitativa),
Balanced Scorecard (BSC), Objectives and Key-results (OKR) e MOSE Competence.

Planejamento estratégico
2020-2023 - PRODAP



'

          A metodologia utilizada buscou o alinhamento entre o Plano Plurianual e o Plano
de Governo do Estado do Amapá, com a ferramenta de análise ambiental e diagnóstico
organizacional por meio da certificação Bronze da MOSE Competence, a análise de
SWOT (qualitativa e quantitativa), dinâmicas para criação das Diretrizes Estratégicas
(Missão, Visão e Valores), direcionamento estratégico com a utilização do Mapa
Estratégico do Balanced Scorecard de Kaplan e Norton, e sua integração com a
ferramenta Objectives and key-results – OKR, através dos objetivos estratégicos. 
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Treinamento da equipe do Prodap com as qualificações da MOSE Competence.

Treinamento da equipe do Prodap com as qualificações da MOSE Competence.
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          Vale ressaltar que a definição de objetivos estratégicos, também utilizou como
base as informações coletadas com stakeholders, como dos chefes de informática de
todas as secretarias, além de opiniões e avaliações da própria sociedade. Foram
enviados formulários de avaliação do serviço prestado, além de espaço para opiniões,
sugestões e propostas de contribuição do Planejamento Estratégico. O formulário para
os chefes de informática, foi disponibilizado via comunicado interno oficial. Já o
formulário de coleta de dados da sociedade, foi disponibilizado no site do Governo do
estado e no perfil do Instagram, conforme figura 2, ambos receberam respostas
durante o mês de dezembro de 2020.
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Figura 2 - Instagram do Governo do Amapá com a divulgação da pesquisa.

A figura 3 abaixo demonstra o constructo da confecção do Planejamento Estratégico do
PRODAP.
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          Já a figura 4, demonstra o desdobramento buscado entre os objetivos estratégicos
do PRODAP, com os objetivos táticos dos setores, onde cada setor criou OKRs táticos,
essa ação teve como objetivo fortalecer a cultura de planejamento e gestão estratégica
no PRODAP.

P R O D A P . A P . G O V . B R 15

'

Figura 3: Constructo do Planejamento Estratégico.

Figura 04: Integração entre o Mapa Estratégico e OKRs (estratégicos e táticos)
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         Para o acompanhamento do Planejamento Estratégico do PRODAP, também se
fará uso da Metodologia MOSE® Competence, que possui cinco dimensões de
competências, a saber: (1) Talento Humano, (2) Gestão e Qualidade, (3) Inovação, (4)
Cidadão e Serviço Público, (ou Cliente e Mercado, quando for empresa pública); e (5)
Sociedade e Sustentabilidade, conforme figura 04:
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Figura 05: Os cinco pilares da MOSE Competence

       O monitoramento e controle dos objetivos estratégicos do planejamento
estratégico do PRODAP, serão realizados por indicadores de resultados da MOSE®
Competence em sua versão para entidades públicas.

Planejamento estratégico
2020-2023 - PRODAP



          A análise SWOT é uma ferramenta utilizada para verificar a posição estratégica da
organização, bem como instrumento de suporte aos gestores, por organizar os dados e
as informações, contribuindo para a elaboração do planejamento estratégico (DANTAS;
MELO, 2008). De acordo com Lobato et al (2006, p. 67) “a análise SWOT trata-se de
relacionar as oportunidades e ameaças presentes no ambiente externo com as forças e
fraquezas mapeadas no ambiente interno da organização”. 

        Desenvolvida pelos professores de Harvard, Kenneth Andrews e Roland Cristensen,
sendo uma das ferramentas de gestão estratégica mais utilizadas pelas organizações no
mundo inteiro. 

     A abordagem utilizada no PRODAP, foi através de uma ampla capacitação e
participação dos servidores do órgão, sendo obtida a participação de aproximadamente
70% dos servidores e integrantes de todos os setores. Abaixo temos os resultados da
SWOT realizada:
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6. ANÁLISE AMBIENTAL (FATORES INTERNOS E
EXTERNOS)

- Mão de obra qualificada
- Teletrabalho

- Comunicação ágil entre os membros
- Processos definidos

- Tecnologias utilizadas
- Liberdade para escolhas de tecnologia

- Modalidade de trabalho flexível
- Infraestrutura computacional atualizada

PONTOS FORTES: 
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PONTOS DE MELHORIA: 

- Integração das pessoas no que tange aos assuntos de trabalho
- Processo de deploy dos sistemas

- Acelerar os projetos de entrega para o governo
- Melhora na segurança física do prédio

- Melhorar a colaboração entre equipes de departamentos diferentes
- Melhorar o alinhamento estratégico-técnico com mais clarezas sobre 

as metas e objetivos;
- Melhorar os índices de desempenho individual
- Alta rotatividade de colaboradores temporários
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          Na confecção da Análise de SWOT, foi utilizada a abordagem quantitativa como
forma complementar a abordagem qualitativa. A dinâmica da abordagem quantitativa
consistiu em solicitar que cada setor realizasse uma análise de SWOT cruzada, com o
objetivo de obter uma priorização dos pontos fortes e pontos de melhoria.

           A análise de SWOT proporcionou uma avaliação das variáveis internas (pontos
fortes e pontos de melhoria) dos setores do PRODAP e de variáveis externas que
podem de alguma forma influenciar os setores e o PRODAP como um todo. Esse
diagnóstico possibilitou a execução das atividades de criação das diretrizes estratégicas,
do mapa estratégico e dos OKRs (estratégicos e táticos).

       Para coleta de dados sobre a avaliação dos serviços digitais prestados pelo PRODAP
e sugestão de melhorias e novos serviços, foram disponibilizados dois instrumentos: (i)
direcionado aos chefes de informática, que avaliaram o serviço prestado pelo PRODAP
e (ii) direcionado às Secretarias de Estado, e para avaliar a opinião da sociedade sobre
os serviços digitais. Ambos os formulários tiveram ampla divulgação e ficaram durante
o mês de dezembro de 2020 recebendo respostas. 

7. RESULTADO DA PESQUISA COM CHEFES DE
INFORMÁTICA DAS SECRETARIAS E SOCIEDADE



SOMATÓRIO
              Aproximadamente 55% dos chefes de informática das Secretarias responderam
o instrumento da pesquisa. No instrumento foi apresentada a proposta de Mapa
Estratégico do PRODAP, além de questões sobre os serviços disponibilizados pelo órgão
para as Secretarias, opinião sobre a missão definida pelo PRODAP, avaliação de pontos
fortes e pontos fracos que o PRODAP possui, além de oportunidades que poderiam ser
aproveitadas, e ameaças que poderiam ser combatidas, com a oferta dos serviços
disponibilizados para as Secretarias poderiam utilizar. Dos respondentes 36,4%
estavam há menos de 1 ano à frente da chefia, 31,8% entre 1 e 2 anos, 18,2% estão há
mais de 4 anos, 9,1% entre 3 e 4 anos e 4,5% entre 2 e 3 anos. Portanto, na sua maioria,
68,2% possuem até 2 anos à frente das suas respectivas Secretarias. 

           Quanto a percepção dos serviços digitais prestados pelo PRODAP para suas
respectivas Secretarias, a maioria 68,2%, avalia os serviços como excelente e bom,
conforme demonstra o gráfico 1:
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7.1. PESQUISA COM OS CHEFES DE INFORMÁTICA DAS
SECRETARIAS 

Gráfico 1: Percepção sobres a qualidade dos serviços prestados pelo PRODAP
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SOMATÓRIO

        No aspecto relacionado à integração e comunicação do PRODAP com as
respectivas Secretarias, observou-se também uma avaliação positiva, onde 59,1%
consideraram entre excelente e bom, conforme demonstra o gráfico 2:
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Gráfico 2: Comunicação e Integração entre PRODAP e Secretarias

              Na percepção dos chefes de informática das Secretarias de Estado, existe uma
concordância significativa com a Missão proposta pelo PRODAP nas duas diretrizes
estratégicas, onde 86,4% concordam ou concordam totalmente. 

           Nas questões envolvendo os PONTOS FORTES do PRODAP, na percepção dos
chefes de informática, podemos destacar as seguintes:

O PRODAP melhora nossa comunicação nosso acesso e nos dá 
o suporte técnico.

1. Gratuidade dos serviços; 2. comunicação com os técnicos 
(whatsapp e telefone); e 3. lideranças de t.i para criar soluções 
estaduais como o prodoc, sigdoc, sigrh, entre outros.
 
Desenvolvimento de soluções, segurança de informações e suporte.

Agilidade nas demandas, boa comunicação e suporte técnico excelente
Implantação do sigdoc e prodoc.
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Implantação do sigdoc e prodoc.

Prestativo, solicito e atendem as solicitações com muita atenção.

Equipe qualificada, presteza no atendimento e boa infra estrutura 
tecnológica disponível.

Empenho dos colaboradores, uso do redmine e início do seu planejamento
estratégico.

Conectividade, qualidade de sistemas de TI e qualificação profissional.

Contato com o gestor, acesso aos técnicos e boa capacidade 
técnica profissional.

Internet, atendimento e resolução de problemas.

São solícitos, bom atendimento e pontualidade nas demandas.

Inovação, transparência e comprometimento.

Disponibilidade de acesso, interação e treinamento.

Acesso aos serviços, solução rápidos aos pedidos e transparência.

Capacidade de levar a informatização a todos os órgãos como 
forma de economizar no serviço público; capacidade de trocar 
informação com todos os órgãos; capacidade de prover meios aos 
órgãos para o desenvolvimento de TI.

Qualificação dos profissionais de TI, organização e capacitação.

Suporte em novas tecnologias; anel óptico metroap e sistema prodoc.
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Serviço de internet, firewall da rede e não tem outro.

Comunicação, agilidade e prestação do serviço de internet.

Prodap sempre ágil em resolver os problemas, suportes; possui 
uma equipe capacitada que apesar de ser pequena conseguem 
realizar com agilidade os suportes.

          Nas questões envolvendo os PONTOS DE MELHORIA do PRODAP, na percepção
dos chefes de informática, podemos destacar as seguintes:

Melhoria na comunicação dos incidentes do PRODAP.

 Melhorar a infraestrutura computacional com maior capacidade e
disponibilidade.

Melhorar a capacidade e agilidade de entrega dos sistemas.

Melhorar e promover ações de integração e comunicação dos projetos de TIC
pública do governo.

Aprimorar padrões de especificação de equipamentos e tecnologias do GEA.
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         Na pesquisa com a sociedade, o instrumento foi disponibilizado nas redes sociais
do Governo do Amapá, 62 pessoas responderam o instrumento, sendo 48,4% na faixa
etária dos 31 a 50 anos, 45,2% de 18 a 30 anos. Cidadãos de Macapá e Santana
responderam o questionário, sendo a maioria de Macapá.

7.2. PESQUISA COM A SOCIEDADE
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          Para criação das Diretrizes Estratégicas, que são a visão, missão e os valores,
elementos norteadores do PRODAP, foram utilizados os documentos legais, além do
resultado do diagnóstico organizacional. O período de abrangência para alcançar a
visão de futuro é até o ano de 2023.

8.1. Visão
Ser reconhecido pelo Governo do Estado e pela Sociedade Amapaense, como agente
estratégico da transformação digital dos serviços públicos estaduais.

8.2. Missão
            Prover soluções tecnológicas estratégicas para o processo de transformação
digital do serviço público para o governo e sociedade 

8.3. Valores
           - Inovação
           - Colaboração
           - Comprometimento
           - Ética
           - Responsabilidade Social
           - Boa Governança e Compliance
           - Transparência 

8. DIRETRIZES ESTRATÉGICAS
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           O planejamento estratégico do PRODAP, buscou estabelecer a utilização das
melhores práticas para sua confecção. Como elemento basilar, foi utilizada a
metodologia Balanced Scorecard (BSC), desenvolvida pelos pesquisadores americanos
Robert Kaplan e David Norton, a qual permite o alinhamento das diretrizes estratégicas
(missão, visão e valores), com os objetivos estratégicos segmentados em perspectivas.
O BSC através do seu mapa estratégico, permite a definição de objetivos estratégicos
que são publicizados com a comunidade (interna e externa). O Mapa Estratégico do
PRODAP foi desenvolvido de forma colaborativa, com diversos membros de todos os
setores do PRODAP. A figura 06 demonstra o Mapa Estratégico.
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9. BALANCED SCORECARD - MAPA ESTRATÉGICO DO
PRODAP

Figura 06: Mapa Estratégico

Diferentemente do modelo proposto por Kaplan e Norton (1997), o Mapa Estratégico do
PRODAP, está alicerçado em 5 perspectivas com objetivos estratégicos, sendo as
perspectivas SOCIEDADE e GOVERNO, as perspectivas finalísticas, que são sustentadas
pela perspectiva de PROCESSOS INTERNOS, APRENDIZADO e CRESCIMENTO, além da
FINANCEIRO/ORÇAMENTÁRIO.
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          O mapa estratégico do Balanced Scorecard se caracteriza por possuir perspectivas
que são elementos categorizadores dos objetivos estratégicos das organizações. Abaixo
a relação dos objetivos estratégicos do PRODAP: 
 
PERSPECTIVA SOCIEDADE
- Promover a disponibilização de
plataforma digital de forma simples, inteligente e eficiente para o cidadão.
- Apoiar o desenvolvimento da
cidadania digital.
 
PERSPECTIVA GOVERNO
- Promover a Transformação Digital
dos serviços públicos por meio da TIC.
- Apoiar os processos
de segurança de dados, transparência e eficiência da gestão pública por
meio do Governo Digital.
 
PERSPECTIVA PROCESSOS INTERNOS
- Promover o desenvolvimento de
capacidade em Governo Digital
- Fortalecer a imagem
institucional
- Promover a integração e
colaboração interna entre os colaboradores e com o governo

PERSPECTIVA APRENDIZADO E CRESCIMENTO
- Fortalecer ações de qualificação
profissional dos servidores
- Aprimorar a infraestrutura
física e tecnológica
 
PERSPECTIVA FINANCEIRO/ORÇAMENTÁRIO
- Garantir a sustentabilidade
orçamentária, financeira e a economicidade dos recursos
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9.1. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
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          Os objetivos estratégicos do mapa estratégico do BSC, foram definidos para
serem alcançados até o ano de 2023, para a gestão estratégica se faz necessária a
criação de indicadores de desempenho, de acordo com a metodologia proposta por
Kaplan e Norton (1987), o PRODAP optou pela integração entre duas poderosas
ferramentas para planejamento e a gestão estratégica, o BSC com a definição dos
objetivos estratégicos e o OKR (objectives and key-results) para mensuração dos
objetivos estratégicos através da criação de resultados-chave. Que serão definidos nos
níveis estratégico e tático.
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10. OBJECTIVES AND KEY-RESULTS (OKR) DO PRODAP

           O termo OKR (do inglês, Objectives and Key-Results) é um framework de definição
e gerenciamento de objetivos, e que possui dois componentes básicos: o objetivo (o
que queremos alcançar?) e um conjunto de resultados-chaves (como saber se estamos
chegando lá?) (CASTRO, 2015). O objetivo deve ser qualitativo e os resultados-chave
(KRs) devem ser quantitativos e representam critérios de sucesso que demonstram a
progressão para o alcance do respectivo objetivo (WODTKE, 2015). 

      O propósito do OKR é criar alinhamento na organização. Assim, objetivos
ambiciosos e resultados-chaves mensuráveis são estabelecidos e precisam ser visíveis
para todos os níveis da organização (NIVEN; LAMORTE, 2016). Segundo Mello (2018),
apesar da ferramenta ser simples, gera um grande impacto no dia-a-dia da empresa. E
quando aplicado de maneira eficaz em que todos entendam os objetivos e resultados-
chave e sabem como alcançá-las, acaba gerando uma redução de trabalhos
desnecessários. 
A metodologia utilizada pelo PRODAP para criação dos OKRs, foi inicialmente a criação
de OKRs estratégicos, relacionados com o Mapa Estratégico do BSC, no segundo
momento, foi proposto que os setores do PRODAP construíssem seus OKRs táticos.

10.1. OKRS ESTRATÉGICOS DO PRODAP
           Os 10 objetivos estratégicos do Mapa Estratégico do BSC, serviram como
objetivos para os OKR’s Estratégicos, onde foram construídos resultados-chave anuais
(2020, 2021, 2020 e 2023). O PRODAP fará checagens anuais para verificar se os
resultados estão sendo alcançados. Conforme figura 07.
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         Para mensurar se os Objetivos Estratégicos do PRODAP apresentados no Mapa
Estratégico, estão sendo alcançados, foram definidos os seguintes resultados-chave
(KRs):
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Figura 07: Resultados-chaves anuais (pontos de checagens)

Planejamento estratégico
2020-2023 - PRODAP



P R O D A P . A P . G O V . B R 28

[1] Figital, é um neologismo onde se junta as palavras “Físico” + “Digital”, representa o conceito de
um local físico, como um repartição pública, um telecentro, um posto de atendido, um totem de
teleserviço, etc, onde as pessoas podem realizar um serviço digital .
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         Para um determinado objetivo estratégico poderá haver uma ou mais iniciativas,
ações ou projetos. Sendo que estes, poderão ser executados por um ou mais unidades
internas do PRODAP. O acompanhamento e monitoramento do andamento das
iniciativas, ações ou projetos será realizado pela equipe de Governança e Performance. 

          O monitoramento e controle dos objetivos estratégicos e dos resultados chave do
PRODAP, serão realizados por meio da metodologia MOSE Competence e seu Guia do
Indicadores, que será personalizado para os resultados do PRODAP que será elaborada
como os indicadores táticos e operacionais para cada um dos objetivos definidos neste
planejamento estratégico, a figura 08, apresenta o modelo de um indicador do Guia de
Indicadores.

          No planejamento estratégico do PRODAP, foram criados após capacitação de toda
equipe com encontros setoriais, os OKS táticos, onde cada setor definiu seus objetivos e
resultados-chave, além das iniciativas para alcançá-los.
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11. ESTRATÉGIA DE MONITORAMENTO E CONTROLE
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Figura 08: Modelo de um indicador do Guia de Indicadores da MOSE Competence para o Prodap

12. CONSIDERAÇÕES FINAIS

          A prática do planejamento estratégico, de seu monitoramento e controle ao longo
do tempo tem dado um direcionamento ao longo dos anos para o prodap, desde 2016
temos mantido essa prática, com esta versão atualizada seguiremos neste novo ciclo,
tendo em conta os novos desafios que estão diante de nós. Desejamos que este
documento seja o balizador da implementação da estratégia digital do PRODAP até
2023.
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