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Elaboração de Indicadores de Elaboração de Indicadores de 
Desempenho InstitucionalDesempenho Institucional

2

Programa ENAP

Programa Gestão Estratégica Programa Gestão Estratégica 

– Elaboração de Projetos

– Gerenciamento de Projetos

– Gestão da Estratégia com método BSC

– Elaboração de Indicadores de Desempenho Institucional
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• Nome e cargo

• Órgão/departamento onde trabalha

• Atribuições e experiência anterior com indicadores

• Expectativas para o curso

3

Programa ENAP

Participantes

• Horário

Manhã: de 08h30 às 12h00Manhã: de 08h30 às 12h00

Tarde: de 14h00 às 17h30Tarde: de 14h00 às 17h30

• Intervalos

15 15 minmin

• Perguntas

A qualquer momentoA qualquer momento

4

Contrato de Aula
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• Respeito ao horário das aulas

• Pontualidade e assiduidade

• Coadministração do tempo

• Não uso do celular

• Compromisso e comprometimento

• Alegria e sinergia

• Respeito às ideias 

• Foco e objetividade

5

Contrato de Aula

• Aulas expositivas

• Discussões em sala

• Exercícios em grupos

6

Metodologia de ensino
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• Analisar o que são indicadores, para que servem e os 
diversos contextos de uso de indicadores

• Discutir os principais atributos de um sistema de medição 
de desempenho institucional

• Capacitar os participantes a construírem sistemas de 
medição de desempenho institucional

7

Objetivos

• Capacitar os participantes a descreverem indicadores, a 
fim de minimizar dúvidas na sua coleta e na interpretação 
dos resultados

• Capacitar os participantes a estabelecerem metas e a 
interpretarem os resultados dos indicadores

8

Objetivos
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• Medição do desempenho institucional, dos pontos de 
vista estratégico e gerencial.

9

Escopo do Curso

Indicadores de:Indicadores de:

• processos;

• projetos;

• atividades;

• programas do PPA (plano plurianual);

• políticas públicas.

São necessários cursos específicos para a compreensão das São necessários cursos específicos para a compreensão das 
diferentes abordagens.diferentes abordagens.

10

Não Escopo do Curso
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O valor de convênios liberados no mês é...O valor de convênios liberados no mês é...

• um dado?

• uma informação?

• um indicador?

11

Conceito do Curso

39
12

Conceitos Gerais
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39°C
13

Conceitos Gerais

A temperatura corpórea de João é 39°C

O que isso significa?

14

Conceitos Gerais
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15

Conceitos Gerais

39 Dado

39 °C Informação

Febre Conhecimento

• Dado é uma informação disponível, mas ainda não
organizada ou manipulada; não possui foco na gestão. Pode
ser um número, um texto, uma imagem, um som, um vídeo
ou alguma outra mídia.

• Informação é um dado que já passou por um primeiro nível
de organização, de acordo com um interesse específico,
como em um relatório.

• Indicador é uma variável crítica, que precisa ser controlada,
mantida em determinados patamares

16

Conceitos Gerais
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17

Conceitos Gerais

39 Dado

39 °C Informação

Febre Conhecimento

Ministrar um 
medicamento

Inteligência

• “O indicador é uma medida, de ordem quantitativa ou 
qualitativa, dotada de significado particular e utilizada 
para organizar e captar as informações relevantes dos 
elementos que compõem o objeto da observação. 

• É um recurso metodológico que informa empiricamente 
sobre a evolução do aspecto observado”.

• FERREIRA, H.; CASSIOLATO, M.; GONZALEZ (2009)

18

Conceitos Gerais
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“Indicador é uma informação quantitativa ou fato relevante
que expressa o desempenho de um produto ou processo, em
termo de eficiência, eficácia ou nível de satisfação, e que, em
geral, permite acompanhar sua evolução ao longo do tempo.

Em outras palavras, é uma informação quantitativa
relativizada de forma a permitir a avaliação do
comportamento de um objeto, evento ou fenômeno.”

Modelo de Excelência em Gestão, 20ª edição - Fundação 
Nacional da Qualidade

19

Conceitos Gerais

Para que servem indicadores de desempenho institucional?Para que servem indicadores de desempenho institucional?

• apoiar a tomada de decisão;

• analisar problemas estratégicos de forma proativa, antes que 
desvios ocorram;

• apoiar a busca de novos caminhos estratégicos para a 
organização;

• apoiar o aprendizado da organização;

• apoiar o reconhecimento da dedicação coletiva;

• comunicar as estratégias e as prioridades da alta direção e 
dos gestores.

20

Conceitos Gerais
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Indicadores de projetos e atividadesIndicadores de projetos e atividades

São indicadores planejados para avaliar o progresso de uma 
ou mais dimensões de um projeto

Dimensões:

21

Conceitos Gerais

Efetividade

DesempenhoOperacional

Impacto

Indicadores de projetos e Indicadores de projetos e atividades: exemploatividades: exemplo

Projeto: melhoria da segurança pública no DF

Tempo: 12 meses

22

Conceitos Gerais

Efetividade

Desempenho

Operacional

Impacto
Melhoria da qualidade de vida da população, 
atratividade para a realização de eventos

Nível de satisfação quanto à segurança

Redução da taxa de criminalidade

Custo, prazo, capacitação dos policiais, aquisição de equipamentos

palestras realizadas em ambientes-alvo 
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Indicadores de processosIndicadores de processos

• Ajudam a compor um sistema de medição de
desempenho organizacional.

• De forma geral, restringem-se a dimensões como tempo,
custo, capacidade e qualidade.

• Seu foco reside em “como a informação pode ser aplicada
para melhorar a operação”. (BPM CBOK, V3.0)

23

Conceitos Gerais

Indicadores de políticas públicas e de programas do PPAIndicadores de políticas públicas e de programas do PPA

• Políticas públicas podem ter avaliações “ex ante” ou “ex 
post”

• Políticas públicas podem ser avaliadas quanto ao seu 
resultado e também quanto ao seu impacto na sociedade

• Podem envolver aspectos como a dimensão territorial e a 
desagregabilidade

• A definição de indicadores depende do conhecimento da 
realidade de implementação e dos limites e possibilidades 
das informações disponíveis

24

Conceitos Gerais
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25

Conceitos Gerais

Organização Objetivos Indicadores Metas

possui medidos e 
monitorados por

contêm

Programas Objetivos Iniciativas

Indicadores Metas

PPA 2016-2019

Modelo Institucional

Comparação das lógicas de medição e monitoramento Comparação das lógicas de medição e monitoramento 

contêm contêm

medidos e 
monitorados por

medidos e 
monitorados por

26

Conceitos Gerais
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27

Conceitos Gerais

28

Conceitos Gerais
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Indicadores de políticas públicas e de programas do PPA

Indicadores: Orientações Básicas Aplicadas à 

Gestão Pública – MP, 2012

Objetiva contribuir para a disseminação de boas 

práticas de construção e implementação 

dos indicadores no âmbito das políticas públicas

http://gespublica.gov.br/sites/default/files/documentos/indicadores_orientacoes
_basicas_aplicadas_a_gestao_publica.pdf

29

Conceitos Gerais

30

Principais Atributos de um Sistema 
de Medição
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Eu tenho o indicador perfeito!!! Basta 
pegar o orçamento executado, subtrair as 

despesas com pessoal, mas só os salários e 
as gratificações, não é para contar as 

indenizações. Aí você pega o resultado, 
divide pela quantidade de servidores 
efetivos, mas não pode contar com os 

servidores temporários, e tem que contar 
os comissionados; mas só os 

comissionados que não sejam efetivos...

31

Principais Atributos de um Sistema de Medição

Como precisa ser um    
sistema de medição de 

desempenho institucional?

• Só metade das áreas tem indicadores?
• Indicador que só especialista entende?
• Devemos ter indicadores financeiros?
• Indicadores podem ser coletáveis só a cada dez anos?

32

Principais Atributos de um Sistema de Medição
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O sistema de medição deve ser:O sistema de medição deve ser:

•• abrangenteabrangente
• Todas as unidades precisam ser direta ou indiretamente 

representadas por um ou mais indicadores (o que não 
significa dizer que estamos avaliando o trabalho das 
unidades, ou que cada unidade deva ter seu próprio 
indicador)

•• balanceadobalanceado
• A organização deve ser integralmente representada pelo 

sistema de medição, de forma equilibrada em todas as 
perspectivas relevantes.

33

Principais Atributos de um Sistema de Medição

Atributo Explicação

Utilidade O indicador comunica a intenção do objetivo, demonstra o 
que a organização espera de sua força de trabalho e, ainda, 
é útil aos tomadores de decisão? 

Representatividade O indicador representam fielmente o que se deseja medir? 

Confiabilidade 
metodológica

Os métodos de coleta e processamento do indicador são 
confiáveis?

Confiabilidade da fonte A fonte de dados fornece o indicador com precisão e 
exatidão? 

34

Principais Atributos de um Sistema de Medição
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exato e 
preciso

preciso, mas inexato

exato, mas impreciso
inexato e impreciso

Em linhas gerais, exatidão se refere ao valor correto e precisão a valores próximos.

Exemplo de aplicação: pesquisas de satisfação.

35

Principais Atributos de um Sistema de Medição

Atributo Explicação

Disponibilidade É possível e fácil coletar os dados necessários para calcular o 
indicador? 

Economicidade Quanto custa obter o indicador? A relação entre benefício e 
custo é favorável?

Simplicidade de 
comunicação

O público que irá ver e utilizar o indicador o entenderá 
facilmente?

Estabilidade Uma série de medições do indicador permite 
monitoramentos e comparações coerentes, com mínima 
interferência de variáveis externas?

36

Principais Atributos de um Sistema de Medição
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Atributo Explicação

Tempestividade O indicador obtido é decorrente de informações atuais? E 
mais: o indicador pode ser obtido em tempo para seu uso?

Sensibilidade Variações no processo (decorrentes ou não de intervenções 
intencionais) refletem-se no resultado do indicador?

37

Principais Atributos de um Sistema de Medição

38

Classificação de Indicadores de 
Desempenho Institucional
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• Por nível hierárquico

• Por tema

• Por dimensões ou perspectivas

• Pelo posicionamento na cadeia de valor

39

Classificação de Indicadores de Desempenho 
Institucional

Por nível hierárquico:Por nível hierárquico:

Os indicadores podem ser:

• Estratégicos

• Gerenciais

• Operacionais

40

Classificação de Indicadores de Desempenho 
Institucional
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Por tema:Por tema:

Por exemplo, nas organizações que trabalham com GPD 

(Gerenciamento pelas Diretrizes):

– Qualidade

– Custo

– Entrega

– Moral

– Segurança

Mas para que serve essa classificação?

41

Classificação de Indicadores de Desempenho 
Institucional

Por perspectivas ou critérios:Por perspectivas ou critérios:

– Critérios do Gespública

– Perspectivas do BSC – Balanced Scorecard

42

Classificação de Indicadores de Desempenho 
Institucional
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43

Classificação de Indicadores de Desempenho 
Institucional

Programa Nacional de Gestão Pública e 
Desburocratização – GESPÚBLICA existe para apoiar 
o desenvolvimento e a implantação de soluções que 
permitam um contínuo aperfeiçoamento dos 
sistemas de gestão das organizações públicas e de 
seus impactos junto aos cidadãos.

Mais informações: http://www.gespublica.gov.br/

Critérios Critérios -- GespúblicaGespública

• Governança;

• Estratégias e Planos;

• Cidadão-usuário;

• Interesse público e cidadania;

• Informação e conhecimento

• Pessoas;

• Processos;

• Resultados.

44

Classificação de Indicadores de Desempenho 
Institucional
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45

46

Agência Nacional de Aviação Civil Agência Nacional de Aviação Civil -- ANACANAC
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MAPA ESTRATÉGICO - AGÊNCIA REGULADORA DE ORGANIZADORAS DE 
CONCURSOS E  PROCESSOS SELETIVOS

MAPA ESTRATÉGICO - AGÊNCIA REGULADORA DE ORGANIZADORAS DE 
CONCURSOS E  PROCESSOS SELETIVOS

Missão: Regular a seleção de pessoas para a administração pública federal 

Visão: Ser reconhecida como instituição essencial para o ingresso de pessoal na administração pública federal
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Posicionamento na Cadeia de Valor:Posicionamento na Cadeia de Valor:

Clientes / 
Usuários / 
Cidadãos

Indicador de 
economicidade

Indicador de 
eficácia

Indicador de 
execução

Indicador de 
eficiência

Indicador de 
efetividade

OrganizaçãoFornecedores

49

Classificação de Indicadores de Desempenho 
Institucional

Indicador de 
excelência

Tipo de 
indicador

Significado
Exemplo 

(em uma escola do ensino médio)

Economicidade

Mede a obtenção e o uso de recursos com o 
menor ônus possível, dentro dos requisitos e da 
quantidade exigidas pelo input, gerindo 
adequadamente os recursos financeiros e físicos. 

Valor médio pago a cada professor

Execução Mede o quantitativo executado. Porcentual de alunos que passaram 
de ano

Excelência

Mede a conformidade a critérios e padrões de 
qualidade/excelência para a realização dos 
processos, atividades e projetos na busca da 
melhor execução e economicidade, sendo um 
elemento transversal. 

Pontuação nos critérios de 
excelência da Fundação Nacional da 
Qualidade

Eficiência

Mede a relação entre serviços fornecidos e 
recursos despendidos (recursos de forma geral, e 
não apenas relacionados a custos).

Custo por aluno

Eficácia Mede se foi entregue o que era necessário 
entregar. 

Porcentagem de alunos com 
pontuação acima de 600 no ENEM

Efetividade
Mede o impacto de ações no contexto, agregando-
lhe valor. 

Porcentagem de alunos aprovados 
no vestibular desejado

50

Classificação de Indicadores de 
Desempenho Institucional
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Indicadores de Esforço

Indicador de Esforço ou de 

Resultado, conforme o caso

• Economicidade

• Execução

• Excelência

Indicadores de Resultado • Eficácia
• Efetividade

Observação Observação : algumas bibliografias classificam a eficiência como 
indicador de resultado, mas na medição do desempenho 
institucional, se o custo por aluno é de R$ 300, então o foco é nos 
processos ou na qualidade de ensino?

51

Classificação de Indicadores de Desempenho 
Institucional

• Eficiência

EsforçoResultado

O efeito desejado foi obtido? Que causas podemos presumir?

52

Classificação de Indicadores de Desempenho 
Institucional
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O que acontece se um sistema de medição...O que acontece se um sistema de medição...

• possuir apenas indicadores de resultado?

• possuir apenas indicadores de esforço?

53

Classificação de Indicadores de Desempenho 
Institucional

• Que conclusões podemos tirar?

• Em linhas gerais, como deve ser composto um sistema de 
medição?

54

Classificação de Indicadores de Desempenho 
Institucional
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Indicadores de Resultado Indicadores de Esforço

Mede o efeito após um certo tempo. Mede a causa antes do efeito acontecer.

Serve para verificar se os objetivos estão

sendo atingidos

Serve para verificar se os planos ligados aos

fatores críticos de sucesso estão sendo

cumpridos.

Apropriado para a medição do alcance

de objetivos.

Apropriado para a medição de planos de ação,

projetos e iniciativas.

55

Classificação de Indicadores de Desempenho 
Institucional

Construção de um sistema de 
Medição de Desempenho

56
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Mas não vai haverMas não vai haver

excesso de indicadores?excesso de indicadores?

• Filtrar o que é realmente estratégico

• Limitar a quantidade de indicadores em função da 
capacidade e da necessidade de gestão

57

Classificação de Indicadores de Desempenho 
Institucional

Perspectiva Objetivo
Fator Crítico de 

Sucesso

Indicador de 

Resultado

Indicador de 

Esforço

58

Painel de BordoPainel de Bordo

Classificação de Indicadores de Desempenho 
Institucional
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Fator Crítico de Sucesso (FCS):Fator Crítico de Sucesso (FCS):

Um fator crítico de sucesso é um desafio, um obstáculo ou restrição que,
se não for superado, impedirá o alcance do objetivo.

Podem ser definidos de forma geral, para toda a organização, ou para
cada objetivo estratégico.

59

Classificação de Indicadores de 
Desempenho Institucional

Exemplos de FCS gerais Exemplos de FCS gerais 

(construídos para toda a organização)(construídos para toda a organização)

• Aprimorar a competência dos servidores

• Aumentar o conhecimento sobre o público-alvo dos serviços

• Manter o quantitativo do quadro de pessoal

60

Classificação de Indicadores de 
Desempenho Institucional
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Exemplos de FCS para objetivos: Exemplos de FCS para objetivos: 

Objetivo FCS

Melhorar a qualidade dos hospitais Ampliar a quantidade de médicos

Desenvolver a comunicação interna Criar um fluxo permanente de 
comunicação  entre médicos e 
enfermeiros

Aprimorar os processos de trabalho Criar cultura de trabalho com 
indicadores

Aperfeiçoar a gestão da informação Interligar hospitais, postos de saúde e 
a Secretaria da Saúde

61

Classificação de Indicadores de 
Desempenho Institucional

62

Classificação de Indicadores de 
Desempenho Institucional
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63

Classificação de Indicadores de 
Desempenho Institucional

Para ilustração, metodologia proposta no Guia Referencial de Medição do Para ilustração, metodologia proposta no Guia Referencial de Medição do 

Desempenho da Gestão, Secretaria de Gestão / Ministério do Planejamento 2009: Desempenho da Gestão, Secretaria de Gestão / Ministério do Planejamento 2009: 

Seq Passo Detalhamento

1 Selecionar um objetivo

O objetivo pode estar contido no Mapa Estratégico ou pertencer a 
alguma outra forma de planejamento estratégico institucional.
Recomenda-se começar pelos objetivos mais relacionados aos 
resultados finalísticos da instituição.

2 Identificar fatores críticos de
sucesso (FCS)

Um fator crítico de sucesso é um desafio, obstáculo ou restrição 
que, se não for superado, impedirá o alcance do objetivo.

64

Classificação de Indicadores de Desempenho 
Institucional
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Seq Passo Detalhamento

3
Escolher indicadores que
representem o atingimento
do objetivo (indicadores de
resultados)

Um indicador de resultado refere-se à eficácia ou ao impacto do 
atingimento do objetivo. 
Questões orientadoras:
• O que realmente se deseja alcançar?
• Que valor é percebido pelo cliente ou pelas partes 

interessadas?

4 Avaliar a qualidade dos
indicadores

Avaliar a aderência do indicador selecionado em relação a cada um dos 
atributos de indicadores institucionais (utilidade, representatividade, 
confiabilidade, etc).

65

Classificação de Indicadores de Desempenho 
Institucional

Seq Passo Detalhamento

5

Estabelecer um plano de
ação para alcance do
objetivo, considerando a
superação dos fatores
críticos de sucesso

Um plano de ação deve ser composto por atividades e/ou projetos 
que auxiliem a superar os fatores críticos de sucesso e a alcançar os 
objetivos.

6

Escolher indicadores que
representem o sucesso do
plano de ação (indicadores
de esforço)

Um indicador sempre aplicável é o percentual de execução do 
plano de ações para alcance do objetivo.
No entanto, recomenda-se avaliar cada situação, pois pode haver 
indicadores melhores. 

66

Classificação de Indicadores de Desempenho 
Institucional
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Seq Passo Detalhamento

7 Avaliar a qualidade dos
indicadores

Avaliar a aderência do indicador selecionado em relação 
a cada um dos atributos de indicadores institucionais 
(utilidade, representatividade, confiabilidade, etc).

8
Repetir os passos
anteriores para os
demais objetivos

---

67

Classificação de Indicadores de Desempenho 
Institucional

Seq Passo Detalhamento

9

Analisar o conjunto de
indicadores definidos e
proceder ajustes

Analisar verticalmente a consistência do sistema 
desenvolvido: caso as metas dos indicadores da base do 
mapa estratégico sejam alcançadas, é razoável supor 
que os objetivos do topo do mapa estratégico serão 
atingidos?

10

Selecionar os
indicadores que
realmente interessam à
estratégia

Selecionar indicadores de nível estratégico a serem 
acompanhados pela alta direção. 

68

Classificação de Indicadores de Desempenho 
Institucional
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69

Painel de BordoPainel de Bordo

70

Classificação de Indicadores de Desempenho 
Institucional
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Painel de BordoPainel de Bordo
PAINEL DE BORDO – SPOA/MF

Perspectiva Objetivo
Fator Crítico de 

Sucesso 
Indicador de Resultado Indicador de Esforço

Resultado

Reduzir a evasão e aperfeiçoar a 

alocação e o desenvolvimento 

do Quadro do PECFAZ

Ampliar a capacidade de 

atendimento das demandas de 

TI

Aumentar a eficiência e a 

eficácia nas contratações e na 

adequação dos espaços físicos

Aprimorar o accountability e a 

alocação dos recursos 

orçamentários e financeiros

Gestão e Suporte

Aperfeiçoar a gestão e o 

controle com foco na excelência 

da prestação de serviços

Aprimorar a comunicação e os 

canais de atendimento

71

Classificação de Indicadores de Desempenho 
Institucional

72

Sugestões para o 
Estabelecimento de Indicadores
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73

Sugestões para o 
Estabelecimento de Indicadores

74

Sugestões para o 
Estabelecimento de Indicadores
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75

Sugestões para o 
Estabelecimento de Indicadores

76

Sugestões para o 
Estabelecimento de Indicadores
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• total governabilidade sobre as 
ações que irão impactar os 
indicadores

• o sucesso ou insucesso das ações 
irá impactar rapidamente os 
indicadores 

77

Fatores não técnicos que 
influenciam a escolha de 

indicadores

Não teremos indicadores de resultado:
• são difíceis de estabelecer e coletar;
• os resultados somente serão sentidos 

em longo prazo;
• os indicadores sofrem influências 

significativas de vários outros órgãos, 
não iremos monitorar algo que apenas 
colaboramos, mas não determinamos;

• não podemos mostrar resultados que 
nos sejam desfavoráveis.

78

Fatores não técnicos que 
influenciam a escolha de 

indicadores
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AnáliseAnálise TradeTrade--OffOff dede IndicadoresIndicadores

Proposta Vantagem Desvantagem

Proposta 1

Proposta 2

Parecer

79

Fatores não técnicos que 
influenciam a escolha de 

indicadores

Para ajudar... por que estabelecer um sistema de medição de
desempenho?

Indicador indica... a dor.

O que queremos mostrar? Que impressões queremos passar?

80

O Indicador deve mostrar a taxa 
de falhas ou de acertos ?
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• Interromper séries de monitoramentos ou manter sempre os
melhores indicadores?

• Para evitar dilemas como esse, recomenda-se estabelecer
periodicidade para revisão, por exemplo anual.

81

Frequência de mudança de indicadores

Elementos complementares

82
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Descrevendo Indicadores

Elemento Exemplo

Indicador Taxa de mortalidade infantil

Meta
12 por 1000 (12 óbitos de crianças de até um 
ano a cada 1000 nascidos vivos)

Periodicidade de apuração Mensal

Prazo máximo para apuração Dia 10 de cada mês

Responsabilidade pela 
apuração

João da Silva

83

Descrevendo Indicadores

Elemento Exemplo

Fonte(s) de dados Cartório distribuidor:
Informação de óbito de crianças de até um 
ano de idade.
Sistema Integra Saúde: tela ‘nascimentos’; 
campo nascidos vivos no mês.

Fórmula de Cálculo Óbitos de crianças de até um ano de idade / 
nascidos vivos no estado x 100%

84

Descrevendo Indicadores
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Elemento Exemplo

Como apurar o 
indicador

Apurar a quantidade de óbitos de crianças de até 
um ano de idade no mês (entre moradores do 
estado) => numerador.
Apurar a quantidade de crianças nascidas vivas no 
estado no mês => denominador.
Dividir o numerador pelo denominador e 
multiplicar por 1000.

85

Descrevendo Indicadores

Elemento Exemplo

O que o indicador mostra Qualidade das condições de nutrição e higiene 
da população e do sistema estadual de saúde.

O que pode causar um 
resultado aquém da meta

Deficiências no acompanhamento da gestante,
nas condições de nutrição e higiene das
moradias, no sistema de atendimento de saúde
(hospitais e postos de saúde), no programa de
saúde da família ou na condução dos
programas de combate à fome e a miséria.

86

Descrevendo Indicadores
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Elemento Exemplo

Qual o impacto de um 
resultado aquém da meta

Comoção negativa dos cidadãos e insatisfação
com o governo do estado.

87

Descrevendo Indicadores

Metas devem ser:Metas devem ser:

• desafiadoras

• independentes

88

Como Estabelecer Metas
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• Metas devem motivar à ação, mas cada pessoa é única e, portanto, 
motivada por fatores diferentes

• Metas desafiadoras x apenas desejo de mostrar sucesso

• Metas x avaliação de desempenho

• Metas x órgãos de controle

89

Como Estabelecer Metas

Critérios para o estabelecimento de metas:

• Histórico de resultados 

• Desdobramento matemático de metas superiores

• Requisitos de partes interessadas

• Referenciais comparativos

90

Como Estabelecer Metas
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Elemento Descrição

Indicador

Meta

Periodicidade de apuração

Prazo máximo para apuração

Responsabilidade pela 
apuração

Fonte(s) de dados

91

ExercíciosExercícios

Descrevendo Indicadores

Exercícios:

Elemento Descrição

Fórmula de cálculo

Como apurar o indicador

O que o indicador mostra

O que pode causar um 
resultado aquém da meta
Qual o impacto de um 
resultado aquém da meta

92

ExercíciosExercícios

Descrevendo Indicadores
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Em vez de:Em vez de:

– Explicar o passado...

– Aprender sobre o futuro

93

Como Interpretar os 
Resultados de Indicadores 

Causalidade esforço x resultadoCausalidade esforço x resultado

Como interpretar isto?

Como interpretar isto?

94

Como Interpretar os 
Resultados de Indicadores 
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Causalidade esforço x resultadoCausalidade esforço x resultado

Como interpretar isto?

Como interpretar isto?

95

Como Interpretar os 
Resultados de Indicadores 

Análise verticalAnálise vertical Como interpretar isto?

96

Como Interpretar os 
Resultados de Indicadores 
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Análise verticalAnálise vertical Como interpretar 
isto?

97

Como Interpretar os 
Resultados de Indicadores 

Análise verticalAnálise vertical Como interpretar isto?

98

Como Interpretar os 
Resultados de Indicadores 
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99

Como Interpretar os 
Resultados dos Indicadores

Tribunal de Contas da União - TCU

Objetivo Estratégico Indicadores

Aprimorar a governança e a 
gestão em organizações e políticas 
públicas

1. Índice Geral de Governança –
mede o índice geral de governança consolidado 
da Administração Pública Federal.

2. Índice de implementação de determinações e 
recomendações -
mede o percentual de implementação das 
determinações e recomendações monitoradas 
pelo Tribunal.

Fonte: Planejamento Estratégico do TCU, 2015Fonte: Planejamento Estratégico do TCU, 2015--20212021

100

Como Interpretar os 
Resultados dos Indicadores

Tribunal de Contas da União – TCU

Objetivo Estratégico Indicadores

Condenar efetiva e 
tempestivamente os 
responsáveis por irregularidades 
e desvios

1. Índice de tempestividade no julgamento de 
TCE (Tomadas de Contas Especial) –

mede o percentual dos processos de tomada de 
contas especial apreciados conclusivamente 
dentro do prazo estabelecido.

2. Tempo esperado de julgamento
- mede o tempo médio esperado para julgamento 
de um processo, mantido o fluxo de entrada e 
saída de processos (lead time).

3. Índice de recolhimento de débitos e multas -
Mede o percentual de recuperação de valor nas 
esferas administrativas e judiciais.

Fonte: Planejamento Estratégico do TCU, 2015Fonte: Planejamento Estratégico do TCU, 2015--20212021
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Banco Central do BrasilBanco Central do Brasil

101

Como Interpretar os 
Resultados dos Indicadores

Fonte: Relatório de Gestão 2014Fonte: Relatório de Gestão 2014

Banco Central do BrasilBanco Central do Brasil

102

Como Interpretar os 
Resultados dos Indicadores

Fonte: Relatório de Gestão 2014Fonte: Relatório de Gestão 2014
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103

Como Interpretar os 
Resultados de Indicadores 

Analisar custo x benefício: a grande maioria das empresas  que

possuem sistemas de gestão em patamares de excelência não

usam sistemas; usam fortemente coleta manual de indicadores e

planilhas eletrônicas

104

Informatização
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O sistema irá se ajustar à gestão ou teremos que ajustar a gestão ao 
sistema? Verificar se será possível ajustar o sistema sempre que for 
necessário alterar o indicador

105

Informatização

A informatização não é um fim: deve ser meio para facilitar a 
coleta e a apuração de indicadores e o registro e a 
interpretação de seus resultados

106

Informatização
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• evento com a participação da alta direção

• reunião da alta direção com os principais gestores do órgão / 
entidade

• reuniões setoriais

107

Comunicação

• página institucional na internet

• quadros de divulgação

• jornal institucional

108

Comunicação
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• Atenção à forma e à periodicidade de comunicação oficial

• Atenção à periodicidade de atualização dos meios de 
comunicação

109

Comunicação

• Objetivos estratégicos devem ser desdobrados em ações para grupos 
de trabalho ou unidades administrativas. Tais ações podem ser 
representadas por iniciativas, programas, projetos, planos, etc.

• Caso objetivos estratégicos sejam desdobrados em objetivos 
específicos de uma unidade administrativa, recomenda-se avaliar o 
estabelecimento de indicadores para medir e monitorar o alcance 
desses novos objetivos.

110

Desdobramentos do Sistema de 
Medição
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• Recomenda-se avaliar a retomada dos indicadores não priorizados no 
nível estratégico.

• Indicadores de esforço para o nível estratégico podem ser adaptados 
e transformados em indicadores de resultado para os níveis 
gerenciais e operacionais. 

111

Desdobramentos do Sistema de 
Medição
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