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Promover a defesa da cidadania
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Estratégia: Reestruturar e aperfeiçoar o combate à discriminação 
racial e de gêneros.

Iniciativa Estratégica: Elaborar e implementar projeto para a reestruturação e o 
aperfeiçoamento da atuação do MPBA na defesa da mulher.*

Iniciativa Estratégica: Elaborar e implementar projeto visando a realização de 
campanhas sobre a temática da discriminação racial e de gêneros.

Iniciativa Estratégica: Elaborar e implementar projeto de ações em rede nas áreas 
críticas em relação à violência doméstica e familiar e de gênero, e garantir a efetividade 
do “princípio da igualdade material” na proteção de grupos sociais historicamente 
discriminados.

Iniciativa Estratégica: Elaborar e implementar programa visando à defesa da mulher 
e dos homossexuais, travestis, transexuais e transgêneros.*

Estratégia: Articular ou promover a implementação de políticas 
públicas básicas de promoção da cidadania e redução das 
desigualdades em todo o estado.

Iniciativa Estratégica: Promover medidas extrajudiciais ou judiciais para garantir a 
efetividade das políticas de assistência aos moradores de rua, sobretudo as que visam à 
erradicação desse problema social.

Estratégia: Promover a defesa dos direitos das pessoas com 
transtornos mentais.

Iniciativa Estratégica: Promover medidas extrajudiciais ou judiciais, objetivando 
estimular a implantação de instituições voltadas ao acolhimento e atendimento de 
pessoas com transtornos mentais.*

Iniciativa Estratégica: Promover medidas extrajudiciais ou judiciais, visando à 
estruturação e à garantia de acesso das pessoas em sofrimento mental aos Centros de 
Atenção Psicossocial (Caps) e às residências terapêuticas, na capital e no interior.*

promover a defesa da cidadania



96  |  MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Estratégia: Promover a divulgação e o respeito aos direitos das 
pessoas com deficiência física ou sensorial.

Iniciativa Estratégica: Elaborar e implantar programa de promoção da acessibilidade 
arquitetônica e tecnológica nas vias e espaços de acesso público, inclusive meios de 
transporte e de comunicação, às pessoas com deficiência física ou sensorial.

Estratégia: Promover a defesa dos direitos dos idosos. 

Iniciativa Estratégica: Elaborar e implementar projeto visando à implantação e 
implementação dos Conselhos de Direitos dos Idosos em 100% dos municípios do estado.*

Estratégia: Analisar e acompanhar processos relativos à ocupação 
agrária e urbana, objetivando evitar abusos e atos de violência contra 
os cidadãos.

Iniciativa Estratégica: Acompanhar os conflitos fundiários que ocorrem nas 
grandes cidades, o desenvolvimento urbano, as obras de infraestrutura e melhorias e o 
desalojamento de famílias.

Iniciativa Estratégica: Elaborar e implementar projeto em parceria com órgãos 
do Poder Executivo federal, estadual e municipais, Movimento dos Sem-Terra (MST) e 
Movimento dos Sem-Teto, para acompanhamento dos assentamentos rurais, combate à 
violência no campo e diminuição do êxodo rural.

* iniciativa já em execução
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A metodologia de gestão implantada pelo Ministério Público do 
Estado da Bahia possibilita a priorização e sincronização das iniciativas 
estratégicas para posterior gerenciamento de projetos especiais e 
monitoramento de indicadores de desempenho, traduzindo-se em um 
planejamento e gestão orientados para resultados, de acordo com o 
Balanced Scorecard (BSC).

Dessa forma, o sistema de gestão possui uma estruturação lógica 
de causa e efeito, através da interação dos objetivos e iniciativas 
estratégicos, que determina um grupo coerente de indicadores, para 
obter, como produto final, a consecução das estratégias de atuação e, 
por consequência, alcançar os objetivos de resultado (perspectiva da 
sociedade), em atendimento à missão da Instituição.

Desse modo, todos os esforços poderão ser direcionados, impedindo 
a dispersão de ações e recursos e mantendo o foco na implementação 
da estratégia, ou seja, priorizando o resultado. Sendo assim, ao se 
aplicar essa ferramenta de gestão, a performance organizacional 
será mensurada por intermédio da análise dos objetivos e iniciativas, 
distribuídos em quatro perspectivas distintas e complementares:

• Perspectiva da sociedade – permite que a instituição oriente 
suas ações estratégicas com foco em resultado e atenda efetivamente 
aos anseios da sociedade;

• Perspectiva dos processos internos – identifica os processos 
mais críticos, possibilitando a planificação e execução de ações para 
o alcance das estratégias e a realização dos objetivos estratégicos;

• Perspectiva de aprendizado e crescimento – valoriza a 

Gestão orientada para resultados
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capacidade das pessoas e dos sistemas de informação e a motivação 
da organização.

• Perspectiva orçamento – objetiva o crescimento de receitas, 
a redução dos custos e a melhoria da produtividade, gerando uma 
sustentação organizacional;

Logo, pode-se concluir que é indispensável planejar, executar e 
monitorar todas as iniciativas da organização, objetivando sedimentar 
ideais, investir em pessoas e gerenciar as mudanças, produzindo 
um portfólio de projetos especiais e programas transformadores da 
realidade institucional que se refletirá na consecução dos objetivos 
de resultado (perspectiva da sociedade) e, consequentemente, no 
respeito às expectativas da sociedade.
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O “Plano Estratégico” do Ministério Público do Estado da Bahia 
possibilitou o diagnóstico, o mapeamento e a consolidação de todas 
as atividades meio e fim em um único instrumento de planejamento e 
gestão. 

alinHamento fÍsico, orÇamentÁrio e financeiro

Além disso, constitui em uma importante ferramenta que, uma 
vez executada, monitorada e retroalimentada, propicia a orientação e 
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o alinhamento físico, orçamentário e financeiro dos diversos planos 
existentes – Plano Plurianual (PPA), Orçamento Anual, Plano Geral de 
Atuação (PGA) e os Planos Administrativo, Táticos e Operacionais – à 
consecução, priorizada e ordenada, de suas iniciativas, estratégias e 
objetivos. Tudo isso com o fim de atender à sua missão (defender a 
sociedade e o regime democrático, para garantia da cidadania plena) 
e alcançar, até o ano de 2023, sua visão estratégica (ser reconhecida 
como instituição de excelência, indutora do respeito aos direitos 
fundamentais e interesses sociais.
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O chamado ‘Método Grumbach’ foi idealizado por Raul Grumbach, fruto dos estudos 
realizado na Espanha em 1989 e 1990. Desde essa época, o método tem sido aperfeiçoado 
pela equipe da Brainstorming. É, portanto, um método desenvolvido por brasileiros, 
adequado às instituições nacionais, e com toda tecnologia de softwares em português.

Esse modelo utiliza as ferramentas básicas de planejamento estratégico tradicional, 
todavia agregando às mesmas a metodologia de cenários prospectivos, o que permite 
uma gestão estratégica de médio e longo prazos. 

A gestão estratégica inclui, ainda, a análise da postura estratégica dos atores 
face aos cenários alternativos identificados como possíveis. O propósito dessa análise 
é identificar parcerias estratégicas que permitam passar de uma postura pré-ativa para 
uma postura pró-ativa em direção à construção de um futuro melhor.

O ‘Método Grumbach’ enfeixa o ciclo do processo de gestão estratégica, com 
a priorização e o ordenamento das iniciativas estratégicas e seu monitoramento. O 
monitoramento, em tempo real, por meio de indicadores, permite o ajuste entre os objetivos 
de longo prazo da organização e a execução das iniciativas estratégicas, necessárias 
para atingir aqueles objetivos, no presente.

O “Método Grumbach” tem as seguintes características:

• Seu emprego é facilitado pela utilização de softwares que automatizam os 
procedimentos previstos em cada uma de suas etapas;

• Adota o enfoque sistêmico em que a instituição objeto de um estudo de 
planejamento estratégico e cenários prospectivos é tratada como um sistema aberto, que 
influencia e é influenciada pelo seu ambiente;

• Emprega intensivamente modelagem matemática e ferramentas de pesquisa 
operacional;

• Gera cenários prospectivos por simulação ‘Monte Carlo’, utilizando variáveis 
binárias para modelar as questões estratégicas, procedimento que oferece os seguintes 
benefícios:

 ί Construção de um número finito de cenários;

anexo 1
noÇões do método GrumbacH
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 ί Análise conjunta de diversas variáveis;

 ί Análise de interdependência entre as variáveis; 

 ί Acompanhamento da dinâmica dos cenários.

• Emprega princípios da ‘Teoria dos Jogos’ para modelar a forma de agir dos atores 
(pessoas, empresas e governos).

• Emprega técnicas de análise multicritério para priorizações das iniciativas 
estratégicas.

• Emprega os princípios do BSC para monitorar os objetivos e iniciativas estratégicas.

• Integra o planejamento estratégico aos orçamentos de curto e médio prazos.

• Analisa os riscos estratégicos segundo o preconizado na norma ISO 31000.

• Emprega técnicas de inteligência estratégica para o monitoramento do ambiente 
estratégico, possibilitando decisões tempestivas e pré-ativa para neutralizar as ameaças 
e potencializar as oportunidades.

Em síntese, o ‘Método Grumbach’ se fundamenta em conceitos de:

• Planejamento estratégico com visão de futuro baseada em cenários prospectivos, 
empregando simulação ‘Monte Carlo’;

• Análise de parcerias estratégicas, levando em conta princípios da ‘Teoria dos 
Jogos’ que permitem a gestão estratégica, com base em análise de fatos novos obtidos 
pela inteligência competitiva.

• Priorização das iniciativas estratégicas, com o emprego de técnicas de multicritério.

• Monitoramento de indicadores de objetivos segundo as perspectivas recomendadas 
pelo BSC.

• Gestão de risco conforme o preconizado na Norma ISO 31000

• Monitoramento do ambiente estratégico com emprego de técnicas de inteligência 
estratégica.
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