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VINCULAÇÃO PLS E PE 

RESOLUÇÃO CNJ 201/2015 

Art. 10. O PLS é instrumento vinculado ao 
planejamento estratégico. 

 
RESOLUÇÃO STJ/GP 17/2015 

Art. 2º O PLS-STJ fica vinculado ao Plano STJ 2020, 
também em consonância com a Política de 
Sustentabilidade do STJ. 

 





VINCULAÇÃO PLS E PE 







VINCULAÇÃO PLS E PE 

ASSEGURAR E GERIR O ORÇAMENTO 

Garantir e administrar os recursos de custeio e 
investimento conforme os princípios norteadores 
da gestão pública e da gestão de custos. 

 
 



“Não se gerencia o que não se mede.” 
Deming 



INDICADORES DE SUSTENTABILIDADE 

Art. 11. Ficam instituídos os indicadores 
mínimos para avaliação do desempenho 
ambiental e econômico do PLS-PJ. 



INDICADOR ESTRATÉGICO 

Aderência às metas do Plano de Logística 
Sustentável 

 
COMO MEDIR 

Metas do PLS alcançadas pelo STJ 
Total de metas do PLS 

 

INDICADORES DE SUSTENTABILIDADE 



META 

Alcançar 100% de aderência às metas do PLS  
até 2020 

 
 

INDICADORES DE SUSTENTABILIDADE 

Meta desdobrada 

2016 2017 2018 2019 2020 

60% 70% 80% 90% 100% 

 



 
 

ALINHAMENTO 

Visa desdobrar o planejamento de modo a 
propiciar o entendimento dos objetivos e 
indicadores estratégicos, bem como definir 
objetivos, indicadores e ações setoriais, para que 
as unidades possam visualizar mais claramente 
sua contribuição para a estratégia do STJ e 
atuarem de forma alinhada aos resultados 
desejados. 



 
 

ALINHAMENTO 

• Produtividade – contribuição específica da unidade para a estratégia institucional, ou 
seja, aspectos diretamente relacionados ao negócio setorial. 
 

• Competências – voltado aos indicadores estratégicos desdobrados do objetivo 
“Aprimorar competências”. 

• Retenção de Talentos - voltado aos indicadores estratégicos desdobrados do objetivo 
“Atrair e reter talentos”. 

• Governança – qualidade dos mecanismos dos controles internos administrativos da 
unidade a partir de questionário específico. 

• Orçamento – voltado aos indicadores estratégicos de relativos à gestão orçamentária 

• Sustentabilidade – aderência da unidade ao Plano de Logística Sustentável do STJ. 

 
 
 
 
 

PADRÃO 



 
 

ALINHAMENTO 

 

CRITÉRIO 
 

 

REALIZADO 
 

STATUS 

Produtividade 80%   

Competência 90%   

Retenção de Talentos 59%   

Governança 50%   

Orçamento 90%   

Sustentabilidade 85% 

Peso 5 
(50%) 

Peso 1 
(10%) 

Para cada 
critério 

 

Indicadores setoriais 
voltados ao negócio da 

unidade 

Indicadores setoriais padrão 
para todas as unidades 

alinhadas 
(desdobramento de indicadores 

estratégicos) 

80% 
Total da 
unidade 



 
 

ALINHAMENTO 

Produtividade

Competências

Retenção de Talentos

Governança

Orçamento

Sustentabilidade

Radar da Estratégia  

Realizado

80% 



CRITÉRIO SUSTENTABILIDADE 

 Consumo de Papel 

 Consumo de Copos 

 Consumo de Água (garrafas 500ml) 

ALINHAMENTO 

Será avaliada a possibilidade de ampliar esses 
fatores após a implantação da gestão de custos 



DICAS ÚTEIS 

 Estabeleça indicadores relevantes 

 

 

PARA FINALIZAR... 

Capacitação de servidores em educação socioambiental 

Nome do indicador Descrição 

Sensibilização e capacitação 
do corpo funcional e força de 
trabalho auxiliar 

Quantidade de ações de 
sensibilização e capacitação 



DICAS ÚTEIS 

 Estabeleça indicadores relevantes 

 O simples é sempre melhor que o complicado 

 Defina formalmente os responsáveis 

 Possibilite comparabilidade 

 Utilize automação e delegação 

PARA FINALIZAR... 



“O que eu faço é uma gota no meio do oceano. 
Mas sem ela, o oceano será menor.” 

Madre Teresa de Calcutá 


