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APRESENTAÇÃO

Este guia é fruto de uma série de estudos e 

definições que se tornaram recomendações dadas 

aos órgãos e entidades para a elaboração dos 

Indicadores de Resultado do Plano Plurianual (PPA) 

2020-2023 do Estado do Rio de Janeiro. 

Sua principal base teórica e metodológica é a 

publicação “Indicadores de Programas: Por que e 

como usar?”, lançada em 2015 pela Secretaria de 

Estado de Planejamento e Gestão (SEPLAG). Essa 

publicação costuma ser indicada como uma 

introdução ao tema, auxiliando as equipes de 

planejamento dos órgãos setoriais na 

compreensão geral do que é um indicador e quais 

são seus usos possíveis.

A partir de 2020 o PPA passou a ter, pela primeira 

vez no Estado, Indicadores de Resultado para suas 

ações. A partir daí, os órgãos têm incorporado este 

conceito, que é novo para muitos integrantes da 

Rede de Planejamento, em seus processos de 

planejamento. Apesar da publicação de 2015 

continuar sendo indicada, faltava um guia que 

abordasse aspectos práticos da metodologia de 

seleção e monitoramento dos Indicadores de 

Resultado do PPA. Esperamos, com o presente 

guia, ajudar a suprir essa lacuna.

A publicação está estruturada em cinco capítulos: 

os três primeiros  - Por que monitorar e avaliar o 

desempenho do governo por meio de 

indicadores?, Sistema de indicadores: diagnóstico, 

monitoramento e avaliação e Construindo 

Indicadores de Resultado: os sete passos básicos - 

tratam de indicadores de forma mais ampla e 

reeditam temas da publicação de 2015, embora 

incluam novas informações. 

Já os dois últimos capítulos - Seis estratégias de 

construção de indicadores para o PPA 2020-2023 e 

Monitoramento dos Indicadores de Resultado do 

PPA 2020-2023 - são orientações específicas para 

auxiliar os órgãos setoriais do governo do estado 

do Rio de Janeiro a construírem e monitorarem os 

indicadores do PPA.
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SISTEMA DE INDICADORES: DIAGNÓSTICO, 
MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO

2   Para a diferenciação entre os conceitos de Monitoramento e Avaliação, consultar a publicação “Indicadores de Programas: Por que e como 

usar?”, p. 9-10.

Um indicador é uma medida, em geral 

quantitativa, que deve ser definida ao longo do 

processo de planejamento de um programa 

governamental com o objetivo de averiguar no 

futuro, a partir do seu monitoramento, se a 

finalidade da ação pública está sendo alcançada, 

ou seja, se os resultados previstos estão sendo 

atingidos.

2Quando monitoramento e avaliação  são vistos 

como parte complementar e necessária à gestão, 

esses processos são mais bem assimilados pela 

equipe que deverá criar e alimentar os sistemas de 

monitoramento. Nesse sentido, o uso de uma 

série de medidas que indiquem os rumos do 

programa executado oferece subsídios tanto para 

a gestão do programa quanto insumos para uma 

avaliação mais profunda que se pretenda realizar.

Quase todos as ações contam com registros administrativos que, se bem 

organizados, podem ser uma fonte fundamental para o estabelecimento dos 

indicadores-chave. Dessa forma, o sistema de indicadores, ao contrário do que 

muitos pensam, não exige um trabalho extra separado da gestão. Ao contrário, 

devem ser aproveitados os dados produzidos ao longo da execução, o que muitas 

vezes exige a gestão da informação para que seja possível identificar os aspectos 

relevantes a serem monitorados.

É de suma importância destacar que os 

indicadores são utilizados ao longo de todo o ciclo 

de vida de um programa público. Ainda durante a 

fase de diagnóstico para elaboração da 

programação, uma enorme variedade de 

indicadores de divulgação pública pode ser usada 

para retratar a situação que se deseja mudar e 

especificar o público-alvo e o foco do programa. 

A partir do diagnóstico, a elaboração das ações e 

programas já deve contemplar a especificação de 

indicadores a partir dos quais seu andamento e 

resultados serão monitorados. Deve ser pensado 

um conjunto específico de indicadores úteis ao 

nível da gestão, que permitam acompanhar as 

ações planejadas e serão o eixo do processo de 

monitoramento e avaliação.

IMPORTANTE!
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POR QUE MONITORAR E AVALIAR O DESEMPENHO 
DO GOVERNO POR MEIO DE INDICADORES?

Uma das perguntas que as pessoas envolvidas com 

monitoramento e avaliação devem se fazer é: por 

que estamos fazendo isso? A falta de clareza 

quanto às razões frequentemente compromete a 

tomada de decisão quando o processo de 

monitoramento e avaliação é confrontado com as 

limitações cotidianas que se impõem sobre a 

gestão de um programa. Muitas vezes, os recursos 

são escassos – em termos financeiros, de pessoal, 

de expertise e de tempo – e não é possível 

monitorar e avaliar tudo de todas as formas 

possíveis.

É preciso ficar claro também que o processo de 

monitoramento e avaliação lida com interesses de 

uma grande variedade de grupos e atores sociais. 

Usualmente, em relação a um programa 
1

governamental , os cidadãos e membros do 

Legislativo estão interessados nos impactos de um 

programa que recebe um significativo aporte de 

recursos. A equipe técnica deseja melhorar sua 

gestão por meio do monitoramento.  Gestores e 

responsáveis pelo programa precisam tomar 

decisões baseadas em evidências sobre os 

resultados das políticas públicas específicas. 

A Administração Pública observou um grande 

estímulo para a criação de indicadores de 

monitoramento do resultado a partir das 

exigências de: (i) otimizar os níveis de eficiência e 

eficácia no uso de seus recursos; e (ii) criar e 

fortalecer os mecanismos de prestação de contas 

aos cidadãos. Essa necessidade reflete a transição 

de um modelo de gestão burocrática formal, 

centrado nos insumos do processo e no controle 

externo, para um modelo de gestão pública 

orientada para os resultados, com o 

estabelecimento de metas e indicadores de 

desempenho que possam medir o atingimento 

dos objetivos dos órgãos e entidades.

1  Usaremos o termo “programa” aqui em um sentido genérico de elaboração de uma programação a partir de um processo de planejamento. 

Não estamos falando de um Programa tal e qual definido no âmbito do Plano Plurianual.

Tendo em vista essas motivações, as limitações do 

processo e os diferentes atores interessados no 

processo de monitoramento e avaliação, este guia 

segue, com base no Guia de Indicadores, um 

caminho bastante destacado pela literatura sobre 

avaliação, mas não tão evidente quando lidamos 

com programas governamentais: um sistema de 

monitoramento e avaliação que valha o esforço 

despendido em sua criação e alimentação deve 

não apenas responder a motivações de 

accountability externa, mas ser útil no nível da 

gestão do programa, de forma a permitir 

melhorar seu desempenho.

A Administração Pública lida com uma variedade 

de mecanismos de controle; necessários, mas 

frequentemente pouco justificáveis para os atores 

a eles sujeitos. Assim, o que se defende aqui é que 

um sistema de monitoramento por indicadores 

pode e deve ser extremamente útil para a gestão 

de um programa, ajudando as equipes técnicas e 

os gestores a conduzirem seu trabalho cotidiano. 

Se o sistema de monitoramento e avaliação for 

desenhado apenas para responder a questões 

externas, sem contribuir para o desenvolvimento 

do trabalho da equipe, a tendência ao 

envolvimento é menor, comprometendo os 

resultados.

Portanto, este guia reforça a abordagem focada na 

administração pública gerencial, considerando os 

processos de monitoramento e avaliação focados 

em sua utilidade. 
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A metodologia adotada para o ciclo do PPA 2020-2023 do Poder 

Executivo do Estado do Rio de Janeiro tem como foco a introdução da 

mensuração dos Indicadores de Resultado na sua programação.

Dessa forma, podemos distinguir os seguintes 

conjuntos de indicadores:

? Indicadores de insumo: mensuram os recursos 

(humanos, materiais e financeiros) necessários 

para a implementação das ações e sua 

disponibilidade antes da implementação do 

programa.

? Indicadores de processo:  indicam o 

andamento das atividades do programa e o 

esforço feito para a obtenção dos resultados. 

Portanto, são medidas aferidas durante a 

implementação das ações.

? Indicadores   de   produto:   medem   a   

entrega   dos produtos finais (bens e serviços) 

ao público-alvo, o alcance das metas físicas 

estabelecidas. São medidas que, em geral, 

podem ser aferidas no curto-prazo, no 

momento da entrega dos produtos.

? Indicadores   de   Resultado:   indicam, direta   

ou indiretamente, os benefícios para o público-

alvo decorrentes das ações e programas do PPA 

executados. Tipicamente, são indicadores que 

aferem as consequências da implementação no 

curto ou médio.

? Indicadores de impacto:  são medidas de 

natureza abrangente e multidimensional que 

medem um conjunto de ações, muitas vezes 

sendo mais ampla do que a execução de um 

programa específico. São medidas de 

observação em um prazo mais longo, pouco 

usadas para a gestão de um programa 

específico.
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A elaboração de um quadro como este é explicada 

detidamente na publicação “Indicadores de 

Programa - por que e como usar?”, aqui faremos 

uma explicação rápida. Como dito, esse sistema 

privilegia a visão do fluxo de implementação de 

políticas públicas, com indicadores de 

abrangências distintas, que contribui não só para o 

monitoramento dos resultados da política, mas 

também para sua gestão pela equipe técnica, 

visando o atingimento dos objetivos.

Os indicadores podem medir as mais variadas 

etapas de implantação de um programa. Um 

sistema de monitoramento estruturado contempla 

tanto indicadores que mensuram os recursos 

necessários à execução de um programa 

(indicadores de insumo) quanto os que  

monitoram a execução desses programas 

(indicadores de processo e de produto) e também 

seus resultados (indicadores de resultado). 

 A seguir, um exemplo de um sistema de 

indicadores completo, que compreende todos os 

processos envolvidos no planejamento e 

execução de uma política pública. Suas etapas de 

implantação podem ser simplificadas na 

sequência: Insumos > Processos > Produtos > 

Resultados > Impactos.
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andamento das atividades do programa e o 

esforço feito para a obtenção dos resultados. 

Portanto, são medidas aferidas durante a 

implementação das ações.

? Indicadores   de   produto:   medem   a   

entrega   dos produtos finais (bens e serviços) 

ao público-alvo, o alcance das metas físicas 

estabelecidas. São medidas que, em geral, 

podem ser aferidas no curto-prazo, no 

momento da entrega dos produtos.

? Indicadores   de   Resultado:   indicam, direta   

ou indiretamente, os benefícios para o público-

alvo decorrentes das ações e programas do PPA 

executados. Tipicamente, são indicadores que 

aferem as consequências da implementação no 

curto ou médio.

? Indicadores de impacto:  são medidas de 

natureza abrangente e multidimensional que 

medem um conjunto de ações, muitas vezes 

sendo mais ampla do que a execução de um 

programa específico. São medidas de 

observação em um prazo mais longo, pouco 

usadas para a gestão de um programa 

específico.
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A elaboração de um quadro como este é explicada 

detidamente na publicação “Indicadores de 

Programa - por que e como usar?”, aqui faremos 

uma explicação rápida. Como dito, esse sistema 

privilegia a visão do fluxo de implementação de 

políticas públicas, com indicadores de 

abrangências distintas, que contribui não só para o 

monitoramento dos resultados da política, mas 

também para sua gestão pela equipe técnica, 

visando o atingimento dos objetivos.

Os indicadores podem medir as mais variadas 

etapas de implantação de um programa. Um 

sistema de monitoramento estruturado contempla 

tanto indicadores que mensuram os recursos 

necessários à execução de um programa 

(indicadores de insumo) quanto os que  

monitoram a execução desses programas 

(indicadores de processo e de produto) e também 

seus resultados (indicadores de resultado). 

 A seguir, um exemplo de um sistema de 

indicadores completo, que compreende todos os 

processos envolvidos no planejamento e 

execução de uma política pública. Suas etapas de 

implantação podem ser simplificadas na 

sequência: Insumos > Processos > Produtos > 

Resultados > Impactos.

10 | Guia de construção e monitoramento de Indicadores de Resultado PPA 2020-2023 



tempo, com relação aos objetivos previamente 

definidos.

As metas devem ser realistas, alcançáveis com os 

recursos disponíveis e precisam ser definidas com 

base em compromissos internos, ou seja, seu 

cumprimento deve ser possível apenas com o 

trabalho da equipe interna e insumos disponíveis.

Nessa etapa, é fundamental que a equipe do 

programa trace metas objetivas e quantificáveis. 

Como será visto adiante, tendo metas bem 

formuladas, a construção dos indicadores será 

muito facilitada. 

Uma vez definidas as metas dos programas, chega 

o momento de identificar as etapas e dimensões 

que se pretende avaliar. Certamente, a amplitude 

dos indicadores que serão construídos depende de 

fatores tais como: (i) os tipos de metas que serão 

monitoradas; (ii) a priorização da informação para 

fins internos ou externos; (iii) os recursos 

disponíveis. 

O ideal é que sejam monitoradas todas as etapas 

do fluxo de implantação de um programa (insumo, 

processo, produto, resultado, impacto).

Com a definição das metas e das dimensões e 

etapas que serão monitoradas, devem ser 

estabelecidas as responsabilidades organizacionais 

pelo cumprimento das diferentes tarefas contidas 

no programa e seu monitoramento. Dessa forma, 

um requisito fundamental para a 

operacionalização dos indicadores é a divisão do 

monitoramento entre as áreas responsáveis.

2º Passo: Identificar as etapas e dimensões 

que se pretende avaliar

3º Passo: Estabelecer as responsabilidades 

organizacionais

4º Passo: Estabelecer as referências para 

comparação dos resultados

5º Passo: Definir os atributos dos indicadores

A partir das definições anteriores, devem ser 

estabelecidas as referências com as quais se 

comparará os resultados obtidos pelos 

indicadores. É fundamental que as referências 

sejam estabelecidas de forma participativa, de 

modo que as equipes táticas e operacionais 

possam contribuir com seu conhecimento.

As referências para comparação impactarão, 

assim, na frequência da “medição”, ou seja, a 

periodicidade de mensuração, que não é 

necessariamente na qual os dados estão 

disponíveis, e sim quando estabeleceremos metas 

parciais. Essa frequência deve ser pequena o 

suficiente para permitir a correção de rumos do 

programa em tempo hábil e grande o suficiente 

para permitir uma comparação significativa. 

Normalmente, indicadores distintos possuem 

frequências de apuração distintas. 

Uma vez que se tem clareza das dimensões, das 

responsabilidades e de como vamos nos utilizar 

dos dados, é importante formalizar os indicadores 

que serão criados. As informações devem ser 

condensadas num conteúdo mínimo que irão 

compor a ficha do indicador. 

No ciclo 2020-2023 do PPA do Estado do Rio de 

Janeiro, optamos por usar os seguintes atributos 

para os indicadores:

nome pelo qual o indicador será 

chamado e apresentado ao público. É importante 

que o nome seja claro e autoexplicativo; 

 fórmula utilizada para 

calcular o indicador, com a definição clara de 

todos seus componentes. A fórmula não precisa 

ser complexa, pode ser uma variável 

Denominação: 

Fórmula de cálculo:
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POR QUE MONITORAR E AVALIAR O DESEMPENHO 
DO GOVERNO POR MEIO DE INDICADORES?

Não há um procedimento padrão para a 

construção de Indicadores de Resultado. Como já 

foi abordado, um programa bem elaborado, com 

finalidade bem definida, já contempla a 

especificação dos indicadores por meio dos quais 

ele será monitorado. No entanto, é importante 

observar alguns requisitos básicos que assegurem 

que o conjunto de indicadores dê conta do 

monitoramento dos aspectos principais e seja útil 

para a gestão do programa em questão. 

Os passos propostos abaixo, também contidos na 

publicação “Indicadores de Programas: Por que e 

como usar?”, foram inspirados na metodologia 

proposta pela CEPAL (BONNEFOY & ARMIJO, 2005) 

para a construção de indicadores de desempenho 

em instituições públicas.

1) Identificar ou revisar o programa e seus 

objetivos a serem medidos: Qual é o programa 

que será avaliado?

2) Identificar as etapas e dimensões que se 

pretende avaliar: O que vai ser medido?

3) Estabelecer as responsabilidades 

organizacionais: Quem será responsável pelo 

monitoramento?

4) Estabelecer as referências para comparação 

dos resultados, ou seja, a linha de base: Com o 

que e como compararemos os resultados 

atingidos?

5) Definir os atributos dos indicadores: Qual o 

significado dos nossos indicadores? Que 

elementos precisam ficar registrados?

 6) Recolher as informações necessárias: Qual a 

metodologia que usaremos para recolher os 

dados?

7) Validar os indicadores, com a governança e 

com o órgão central de planejamento: Os 

indicadores atendem aos critérios técnicos 

necessários?

1º Passo: Delimitando o programa que será 

avaliado

A primeira etapa na construção de indicadores é 

fundamental, uma vez que nela se realiza a 

definição ou validação dos aspectos centrais do 

programa para o qual serão construídos os 

indicadores. 

O termo programa aqui é usado numa definição 

ampla, significando “um conjunto de recursos e 

atividades direcionados para um ou mais 

objetivos comuns” que “pode consistir em um 

conjunto reduzido de atividades em um 

determinado órgão ou envolver ações complexas 

que envolvem diferentes atores governamentais” 

(tradução livre de Newcomeretal, 2010, p.5). Essa 

definição é necessária para marcar a distinção da 

delimitação mais restrita adotada pelas 

administrações públicas, de programa como um 

conjunto de ações orçamentárias e não 

orçamentárias integrante de seus Planos 

Plurianuais. 

Esse ponto é importante para usarmos essa etapa 

da construção de indicadores como um momento 

de se (re)pensar o próprio planejamento. É 

preciso verificar se há uma lógica clara por trás do 

programa ou da ação governamental, de forma a 

conseguir elaborar um conjunto coerente de 

indicadores.

Como vimos dizendo, uma finalidade bem 

definida é o primeiro passo necessário para a 

definição do Indicador de Resultado, que vai ser 

acompanhado para verificar se esta finalidade 

está sendo atendida e o quanto.

Uma vez bem definidos os produtos e resultados 

esperados de um programa, é possível especificar 

suas metas. As metas constituem a expressão 

concreta e quantificável dos resultados que se 

deseja alcançar em determinado período de 
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tempo, com relação aos objetivos previamente 

definidos.

As metas devem ser realistas, alcançáveis com os 

recursos disponíveis e precisam ser definidas com 

base em compromissos internos, ou seja, seu 

cumprimento deve ser possível apenas com o 

trabalho da equipe interna e insumos disponíveis.

Nessa etapa, é fundamental que a equipe do 

programa trace metas objetivas e quantificáveis. 

Como será visto adiante, tendo metas bem 

formuladas, a construção dos indicadores será 

muito facilitada. 

Uma vez definidas as metas dos programas, chega 

o momento de identificar as etapas e dimensões 

que se pretende avaliar. Certamente, a amplitude 

dos indicadores que serão construídos depende de 

fatores tais como: (i) os tipos de metas que serão 

monitoradas; (ii) a priorização da informação para 

fins internos ou externos; (iii) os recursos 

disponíveis. 

O ideal é que sejam monitoradas todas as etapas 

do fluxo de implantação de um programa (insumo, 

processo, produto, resultado, impacto).

Com a definição das metas e das dimensões e 

etapas que serão monitoradas, devem ser 

estabelecidas as responsabilidades organizacionais 

pelo cumprimento das diferentes tarefas contidas 

no programa e seu monitoramento. Dessa forma, 

um requisito fundamental para a 

operacionalização dos indicadores é a divisão do 

monitoramento entre as áreas responsáveis.

2º Passo: Identificar as etapas e dimensões 

que se pretende avaliar

3º Passo: Estabelecer as responsabilidades 

organizacionais

4º Passo: Estabelecer as referências para 

comparação dos resultados

5º Passo: Definir os atributos dos indicadores

A partir das definições anteriores, devem ser 

estabelecidas as referências com as quais se 

comparará os resultados obtidos pelos 

indicadores. É fundamental que as referências 

sejam estabelecidas de forma participativa, de 

modo que as equipes táticas e operacionais 

possam contribuir com seu conhecimento.

As referências para comparação impactarão, 

assim, na frequência da “medição”, ou seja, a 

periodicidade de mensuração, que não é 

necessariamente na qual os dados estão 

disponíveis, e sim quando estabeleceremos metas 

parciais. Essa frequência deve ser pequena o 

suficiente para permitir a correção de rumos do 

programa em tempo hábil e grande o suficiente 

para permitir uma comparação significativa. 

Normalmente, indicadores distintos possuem 

frequências de apuração distintas. 

Uma vez que se tem clareza das dimensões, das 

responsabilidades e de como vamos nos utilizar 

dos dados, é importante formalizar os indicadores 

que serão criados. As informações devem ser 

condensadas num conteúdo mínimo que irão 

compor a ficha do indicador. 

No ciclo 2020-2023 do PPA do Estado do Rio de 

Janeiro, optamos por usar os seguintes atributos 

para os indicadores:

nome pelo qual o indicador será 

chamado e apresentado ao público. É importante 

que o nome seja claro e autoexplicativo; 

 fórmula utilizada para 

calcular o indicador, com a definição clara de 

todos seus componentes. A fórmula não precisa 

ser complexa, pode ser uma variável 

Denominação: 

Fórmula de cálculo:
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POR QUE MONITORAR E AVALIAR O DESEMPENHO 
DO GOVERNO POR MEIO DE INDICADORES?

Não há um procedimento padrão para a 

construção de Indicadores de Resultado. Como já 

foi abordado, um programa bem elaborado, com 

finalidade bem definida, já contempla a 

especificação dos indicadores por meio dos quais 

ele será monitorado. No entanto, é importante 

observar alguns requisitos básicos que assegurem 

que o conjunto de indicadores dê conta do 

monitoramento dos aspectos principais e seja útil 

para a gestão do programa em questão. 

Os passos propostos abaixo, também contidos na 

publicação “Indicadores de Programas: Por que e 

como usar?”, foram inspirados na metodologia 

proposta pela CEPAL (BONNEFOY & ARMIJO, 2005) 

para a construção de indicadores de desempenho 

em instituições públicas.

1) Identificar ou revisar o programa e seus 

objetivos a serem medidos: Qual é o programa 

que será avaliado?

2) Identificar as etapas e dimensões que se 

pretende avaliar: O que vai ser medido?

3) Estabelecer as responsabilidades 

organizacionais: Quem será responsável pelo 

monitoramento?

4) Estabelecer as referências para comparação 

dos resultados, ou seja, a linha de base: Com o 

que e como compararemos os resultados 

atingidos?

5) Definir os atributos dos indicadores: Qual o 

significado dos nossos indicadores? Que 

elementos precisam ficar registrados?

 6) Recolher as informações necessárias: Qual a 

metodologia que usaremos para recolher os 

dados?

7) Validar os indicadores, com a governança e 

com o órgão central de planejamento: Os 

indicadores atendem aos critérios técnicos 

necessários?

1º Passo: Delimitando o programa que será 

avaliado

A primeira etapa na construção de indicadores é 

fundamental, uma vez que nela se realiza a 

definição ou validação dos aspectos centrais do 

programa para o qual serão construídos os 

indicadores. 

O termo programa aqui é usado numa definição 

ampla, significando “um conjunto de recursos e 

atividades direcionados para um ou mais 

objetivos comuns” que “pode consistir em um 

conjunto reduzido de atividades em um 

determinado órgão ou envolver ações complexas 

que envolvem diferentes atores governamentais” 

(tradução livre de Newcomeretal, 2010, p.5). Essa 

definição é necessária para marcar a distinção da 

delimitação mais restrita adotada pelas 

administrações públicas, de programa como um 

conjunto de ações orçamentárias e não 

orçamentárias integrante de seus Planos 

Plurianuais. 

Esse ponto é importante para usarmos essa etapa 

da construção de indicadores como um momento 

de se (re)pensar o próprio planejamento. É 

preciso verificar se há uma lógica clara por trás do 

programa ou da ação governamental, de forma a 

conseguir elaborar um conjunto coerente de 

indicadores.

Como vimos dizendo, uma finalidade bem 

definida é o primeiro passo necessário para a 

definição do Indicador de Resultado, que vai ser 

acompanhado para verificar se esta finalidade 

está sendo atendida e o quanto.

Uma vez bem definidos os produtos e resultados 

esperados de um programa, é possível especificar 

suas metas. As metas constituem a expressão 

concreta e quantificável dos resultados que se 

deseja alcançar em determinado período de 
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Abaixo, a ficha que utilizamos para a 

elaboração dos indicadores pelos órgãos e 

entidades do Poder Executivo do Estado do 

Rio de Janeiro.

Denominação do indicador

Fórmula de cálculo

Descrição do Indicador

 Meta

Linha de base

Fonte de coleta/geração (1)

Fonte de coleta/geração (2)

Formulário para apresentação de indicadores

Mensuração

Explicação sucinta do tipo de informação obtida, seu significado e relevância. Por que medir essa 

informação?

Indicador

Periodicidade de Mensuração

Padrão escolhido para mensuração da relação adotada 

como indicador.
Unidade de medida

Fórmula a ser utilizada no cálculo do indicador. 

Setor responsável

Nome pelo qual o indicador será chamado e apresentado ao público

Expressão quantificável dos resultados que se deseja alcançar em determinado período de tempo. 

Se possível, deve ser estipulada uma meta para cada exercício abrangido pelo quadriênio 2020-2023.

Valor de referência mais recente do 

indicador, demonstra a situação atual 

do problema a ser enfrentado.

AnualPeriodicidade de revisão da meta

Fontes de coleta dos dados

Órgão responsável pelo registro ou 

produção das informações necessárias 

para a apuração do indicador. 

Pode ser externa ou interna. 

Setor responsável ?

6º Passo: Recolher as informações 

necessárias

O passo de definir como serão recolhidas as 

informações depende diretamente das definições 

dos atributos do indicador no passo anterior. Em 

geral, a técnica de obtenção dos dados se define 

pelos tipos de indicadores que foram escolhidos. 

Nesse momento, a equipe do programa deve pesar 

uma série de fatores, tais como a identificação das 

informações pertinentes, os custos de se obter os 

dados e realizar pesquisas, a disponibilidade de 

sistemas de informação adequados e muitos 

outros.

7º Passo: Validar os indicadores

O último passo para a construção dos indicadores 

é verificar se eles atendem a alguns requisitos 

técnicos, de forma a garantir a qualidade das 

medidas escolhidas para se avaliar o desempenho 

dos programas. Veremos que a atenção a esses 

aspectos retoma vários pontos já explorados nos 

passos anteriores. Seguimos aqui a interessante 

divisão proposta no Guia de Indicadores do PPA 

Federal (BRASIL, 2018), que divide as 

propriedades dos indicadores em essenciais e 

complementares. 
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unidimensional, resultado de um somatório, por 

exemplo, ou expressar uma razão ou relação entre 

duas variáveis quantificáveis;

este é um campo muito 

importante, pois nele fica registrada uma 

explicação sucinta do tipo de informação obtida, 

seu significado e relevância, ou seja, do porquê 

medir essa informação;

padrão escolhido para 

mensuração da relação adotada como indicador. 

Está diretamente relacionada à fórmula de cálculo 

do indicador;

 define o intervalo 

de tempo em que as aferições serão feitas para 

verificação do resultado. 

Descrição do indicador: 

Unidade de Medida: 

Periodicidade de mensuração:

Linha de base e Meta 

Quando inserimos o indicador nas atividades 

de monitoramento, devemos agregar 

informações relativas aos seus valores, ou 

seja, onde estamos hoje e onde queremos 

chegar: 

Linha de base: valor de referência mais 

recente do indicador, demonstra a situação 

atual do problema a ser enfrentado. É 

fundamental que se precise o período de 

referência em que foi apurado. Consiste na 

aferição do indicador em um dado 

momento, mensurado com a unidade de 

medida escolhida;

Meta: é a expressão quantificável dos 

resultados que se deseja alcançar com a 

execução da ação em determinado período. 

Prioritariamente, deve ser estipulada uma 

meta para cada exercício abrangido pelo 

quadriênio 2020-2023. Na impossibilidade, 

devido à periodicidade ou capacidade de 

aferição, deve-se ao menos definir uma 

meta para o final do quadriênio abrangido 

pelo PPA.

Como definir metas?

As metas constituem a expressão concreta e 

quantificável dos resultados que se deseja 

alcançar em determinado período de 

tempo. Elas devem, portanto, atender aos 

seguintes requisitos: 

a) serem definidas com base em 

compromissos internos do órgão ou 

entidade, ou seja, seu cumprimento não 

deve depender de fatores exógenos; 

b) serem realistas, alcançáveis com os 

recursos disponíveis.

É fundamental que as metas sejam 

alcançáveis, no sentido de sinalizar para as 

pessoas envolvidas a possibilidade de atingi-

las com seus esforços. Metas inalcançáveis 

colocadas como “desafios” desmobilizam as 

pessoas envolvidas na implementação. Ao 

mesmo tempo, as metas não podem ser 

estipuladas para serem facilmente atingidas 

independentemente do trabalho, de forma 

com que a implementação se torne quase 

um fator acessório. 

Registro da fonte de coleta dos dados: 

Fonte:

Deixar registrada a fonte de coleta dos 

dados do indicador, bem como o setor 

responsável, contribui para a continuidade 

do acompanhamento e mensuração mesmo 

em caso de mudanças institucionais.

 órgão responsável pelo registro ou 

produção das informações necessárias para 

a apuração do indicador e sua divulgação 

periódica. Pode ser tanto fonte externa (por 

exemplo, diferentes instituições públicas de 

pesquisa) quanto fonte interna (os registros 

administrativos de uma ação).

Setor responsável: registro do setor 

administrativo do órgão ou entidade que será 

responsável pela coleta ou registro dos dados 

periodicamente.
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Abaixo, a ficha que utilizamos para a 

elaboração dos indicadores pelos órgãos e 

entidades do Poder Executivo do Estado do 

Rio de Janeiro.

Denominação do indicador

Fórmula de cálculo

Descrição do Indicador

 Meta

Linha de base

Fonte de coleta/geração (1)

Fonte de coleta/geração (2)

Formulário para apresentação de indicadores

Mensuração

Explicação sucinta do tipo de informação obtida, seu significado e relevância. Por que medir essa 

informação?

Indicador

Periodicidade de Mensuração

Padrão escolhido para mensuração da relação adotada 

como indicador.
Unidade de medida

Fórmula a ser utilizada no cálculo do indicador. 

Setor responsável

Nome pelo qual o indicador será chamado e apresentado ao público

Expressão quantificável dos resultados que se deseja alcançar em determinado período de tempo. 

Se possível, deve ser estipulada uma meta para cada exercício abrangido pelo quadriênio 2020-2023.

Valor de referência mais recente do 

indicador, demonstra a situação atual 

do problema a ser enfrentado.

AnualPeriodicidade de revisão da meta

Fontes de coleta dos dados

Órgão responsável pelo registro ou 

produção das informações necessárias 

para a apuração do indicador. 

Pode ser externa ou interna. 

Setor responsável ?

6º Passo: Recolher as informações 

necessárias

O passo de definir como serão recolhidas as 

informações depende diretamente das definições 

dos atributos do indicador no passo anterior. Em 

geral, a técnica de obtenção dos dados se define 

pelos tipos de indicadores que foram escolhidos. 

Nesse momento, a equipe do programa deve pesar 

uma série de fatores, tais como a identificação das 

informações pertinentes, os custos de se obter os 

dados e realizar pesquisas, a disponibilidade de 

sistemas de informação adequados e muitos 

outros.

7º Passo: Validar os indicadores

O último passo para a construção dos indicadores 

é verificar se eles atendem a alguns requisitos 

técnicos, de forma a garantir a qualidade das 

medidas escolhidas para se avaliar o desempenho 

dos programas. Veremos que a atenção a esses 

aspectos retoma vários pontos já explorados nos 

passos anteriores. Seguimos aqui a interessante 

divisão proposta no Guia de Indicadores do PPA 

Federal (BRASIL, 2018), que divide as 

propriedades dos indicadores em essenciais e 

complementares. 
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unidimensional, resultado de um somatório, por 

exemplo, ou expressar uma razão ou relação entre 

duas variáveis quantificáveis;

este é um campo muito 

importante, pois nele fica registrada uma 

explicação sucinta do tipo de informação obtida, 

seu significado e relevância, ou seja, do porquê 

medir essa informação;

padrão escolhido para 

mensuração da relação adotada como indicador. 

Está diretamente relacionada à fórmula de cálculo 

do indicador;

 define o intervalo 

de tempo em que as aferições serão feitas para 

verificação do resultado. 

Descrição do indicador: 
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O foco da incorporação de indicadores ao PPA 

2020-2023 recai no interesse programático de um 

indicador, ou seja, na sua utilização para 

formulação, gestão e monitoramento de 

programas governamentais. 

Os indicadores foram incorporados ao PPA com a 

intenção de servirem de pontapé inicial na 

estruturação de um sistema de monitoramento 

que possibilite o planejamento, com a definição 

de objetivos e metas, e a formulação de políticas 

de médio e longo prazo; que estabeleça maiores 

níveis de transparência acerca do uso de recursos 

públicos e criar as bases para um maior 

compromisso com os resultados por parte dos 

membros da administração; e que permita o 

monitoramento dos programas do governo, 

permitindo reconhecer bons resultados e 

identificar processos a serem corrigidos.

Dentro desse escopo geral, o foco do PPA foi nos 

Indicadores de Resultado, capazes de sinalizar as 

consequências concretas das ações executadas e 

dos bens e serviços ofertados. Ou seja, queremos 

passar da mera mensuração dos produtos 

entregues à sociedade para, junto com esses 

dados, monitorar os efeitos decorrentes dessas 

entregas, por meio do uso de indicadores.

Quando se mede as metas físicas dos produtos de 

um programa, o que está sendo averiguado é o 

atingimento de entregas planejadas, sem levar em 

consideração se o resultado esperado está sendo 

alcançado. Pode acontecer que, mesmo que se 

atinja a meta prevista para um produto, não se 

alcance o resultado final esperado. Isso porque, 

enquanto o indicador de produto mede as 

entregas no curto prazo, o Indicador de Resultado 

afere os benefícios decorrentes dessas entregas.

Esta inovação apresenta um desafio metodológico 

para o conjunto dos órgãos setoriais, ao verem a 
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necessidade de reestruturar seus processos de 

planejamento com a incorporação da nova forma 

de observação e mensuração de suas ações.  

No PPA 2020-2023, foram priorizados Indicadores 

de Resultados em dois níveis:

1) Indicadores que afiram resultados mais 

específicos de uma das Ações executadas no 

âmbito de um Programa, ou seja, que mensure as 

consequências das entregas de um dos eixos do 

Programa, cujo fim é se atingir o objetivo final a 

ser mensurado pelo Indicador do Programa;

2) Indicadores que afiram resultados de um 

Programa como um todo, ou seja, que mensurem 

um resultado decorrente do conjunto das ações 

implementadas no âmbito do Programa. Como no 

ciclo 2020-2023 os Programas são multissetoriais, 

com poucas exceções, as consultas sobre as 

definições dos indicadores que mensurem seus 

resultados serão feitas ao conjunto de órgãos que 

compõem cada um dos programas do PPA ao 

longo do quadriênio.

Tendo como norte a criação de uma base ampla e 

em constante atualização de Indicadores para o 

processo de monitoramento das ações 

governamentais, com o objetivo de se chegar à 

totalidade das ações no ciclo do PPA 2020-2023, 

as estratégias adotadas para a elaboração de 

indicadores e orientações para os órgãos setoriais 

estão resumidas abaixo.

Para ajudar os órgãos a pensar no melhor 

Indicador de Resultado para suas ações, trazemos 

também alguns exemplos que constam no PPA 

2020-2023 do Poder Executivo do Estado do Rio 

de Janeiro, com breves explicações para suas 

escolhas.

Indicadores de Resultado para as ações: 

estratégias de construção

Propriedades essenciais: são nossos critérios 

básicos de escolha, características que devem 

obrigatoriamente ser observadas e que todo 

indicador deve apresentar:

como foi explorado anteriormente, os 

indicadores devem ser úteis ao nível da gestão do 

programa, servindo como base para a tomada de 

decisões, seja no nível operacional, tático ou 

estratégico.

 o indicador deve ser capaz de 

representar de forma significativa a realidade que 

se deseja medir, deve ser pertinente ao que está 

sendo avaliado.

as fontes dos indicadores devem 

ser confiáveis e utilizar metodologias 

reconhecidas e transparentes.

Utilidade: 

Validade:

Confiabilidade: 

Disponibilidade: 

Publicidade:

os dados para aferição dos 

indicadores devem ser fáceis de serem obtidos.

 indicadores devem ser, 

preferencialmente, acessíveis tantos aos demais 

entes da Administração Pública quanto à 

sociedade como um todo.

As propriedades essenciais acima são o mínimo 

que se espera de um bom indicador. Se um 

indicador não é útil, válido, confiável ou 

disponível, ele certamente não é um indicador 

bom para um programa. 

Além dessas propriedades, é importante que a 

equipe se debruce também em outras 

propriedades complementares dos indicadores, 

tais como: temporalidade, viabilidade, 

simplicidade, clareza, desagregabilidade, 

economicidade, estabilidade, mensurabilidade e 

auditabilidade.
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3) Várias ações complementares que concorrem 

para a finalidade da política do órgão

4) Ação com Indicador de Focalização ou 

Cobertura

Aqui a recomendação é que um mesmo Indicador 

de Resultado seja usado para todas as ações que 

concorrem para a mesma finalidade.

Exemplo:

Órgão: Secretaria da Polícia Militar

Programa: Prevenção à Violência e Combate à 

Criminalidade

Ações: 

? Gestão da Frota da Polícia Militar

? Gestão Logística da Polícia Militar

Alguns dos Indicadores: 

? Apreensão de armas;

? Apreensão de drogas;

? Roubo de carga.

Comentário: No caso da Política Militar, o que se 

configura é que o conjunto de ações do PPA 

concorrem conjuntamente para um mesmo fim, 

qual seja, a redução da violência. E, desta forma, 

os resultados só são possíveis com a execução de 

todas.

Quando, apesar das alternativas apresentadas, 

foram apresentadas limitações à mensuração dos 

resultados das ações do PPA, foi sugerida a 

utilização de indicadores de cobertura ou 

focalização que deem conta de mensurar a 

eficiência na alocação de recursos e, em parte, o 

alcance das ações. Esta é uma aproximação 

possível à mensuração do resultado.

a) Indicador de Focalização

Mensura o nível de precisão com que as políticas 

públicas estão chegando ao público-alvo 

previamente estabelecido. A pergunta central para 

a definição deste indicador é: “para quem esta 

ação é feita?”

Exemplo:

Órgão: Fundação Santa Cabrini

Programa: Gestão do Sistema Prisional e 

Ressocialização dos Custodiados

Ação: Qualificação Profissional de Apenados

Finalidade: Preparar o retorno ao convívio 

socialmente aceito de pessoas em cumprimento 

de pena, usando como premissa a qualificação 

para o trabalho com vistas a ampliar a perspectiva 

social de oportunidade e, também, como mais um 

recurso de controle da reincidência criminal.

Indicador: Apenados qualificados nas capacitações

Comentário: Aqui, na dificuldade de acompanhar 

o resultado final esperado, a escolha foi por 

mensurar o percentual do público-alvo 

beneficiado pela ação, considerando esta medida 

uma boa aproximação para o resultado desejado.

b) Indicador de Cobertura

Mensura qual a parcela ou percentual da 

abrangência desejada de uma ação foi atingida em 

determinado exercício, como, por exemplo, o 

percentual de municípios do estado atendidos 

com a realização de determinada ação;

Exemplo:

Órgão: Secretaria de Saúde

Programa: Coordenação Federativa e 

Desenvolvimento Territorial
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1) Ação com finalidade bem definida e produtos 

complementares

2) Ação com finalidade definida, mas com 

produtos variados

Um Indicador de Resultado é elaborado a partir do 

que está proposto na finalidade da ação, visando 

mensurar se está sendo atingida.

Exemplo:

Órgão: Secretaria de Defesa Civil

Programa: Prevenção e Resposta ao Risco e 

Recuperação de Áreas Atingidas por Catástrofes

Ação: Prevenção a Incêndios e Salvamentos

Finalidade: Reduzir os incêndios e salvamentos e a 

magnitude de seus efeitos através de fiscalizações 

e capacitação em prevenção de incêndios e 

salvamentos.

Produto: Fiscalização realizada

Indicador: Percentual de estabelecimentos com 

certificações emitidas pelo CBMERJ

Comentário: Olhando para a finalidade da ação no 

processo de construção do Indicador, a SEDEC 

percebeu que as fiscalizações realizadas são um 

produto importante, mas, por si só, não garantem 

o resultado desejado. 

O resultado depende de que, no processo de 

fiscalização, um elevado percentual de 

estabelecimentos receba certificado de 

regularidade de cumprimento das normas do 

Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de 

Janeiro.

Nesses casos, é mais difícil a identificação de um 

único indicador que expresse de forma lógica e 

direta a ação como um todo. A orientação é que 

se pense em um conjunto de indicadores que 

afiram, cada um, resultados parciais da ação, mais 

diretamente relacionados às entregas.

Exemplo:

Órgão: Fundação de Apoio à Pesquisa do Rio de 

Janeiro

Programa: Desenvolvimento Científico, 

Tecnológico e Inovativo

Ação: Desenvolvimento de Estudos e Pesquisas 

através da FAPERJ

Finalidade: Apoiar, manter e ampliar a produção 

científica das instituições de pesquisa do Estado do 

Rio de Janeiro voltadas para os problemas 

prioritários de seu território, aumentando os 

investimentos para formação de novos técnicos, 

pesquisadores e inovadores.

Exemplos de produtos: Auxílio a pesquisador 

visitante APV concedido; Auxílio à participação em 

reunião científica APQ 5 concedido; Publicação 

científica apoiada

Alguns dos Indicadores: 

? Número de pesquisas por área em que a 

FAPERJ tem atuação por meio do apoio aos seus 

pesquisadores;

? Pesquisadores e empreendedores envolvidos 

apoiados pela FAPERJ;

? Programas de excelência em pós-graduação 

envolvidos em projetos apoiados pela FAPERJ

Comentário: A ação tem uma finalidade bem 

definida, mas, para seu atingimento, os bens e 

serviços entregues à sociedade são variados, ou 

seja, há vários tipos de produtos.

Com isso, são necessários vários indicadores 

também, que consigam abranger a totalidade das 

entregas realizadas pela Fundação.
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Diferentemente dos produtos do PPA, para os 

quais o monitoramento é realizado através do 

acompanhamento das metas físicas no curto 

prazo, os Indicadores de Resultado irão aferir os 

benefícios decorrentes dessas entregas.

Na etapa de elaboração do PPA, foram buscados 

Indicadores que fossem representativos da 

finalidade das ações e programas, respondendo 

aos seus objetivos através da seguinte pergunta: 

para que esta ação é realizada? 

No monitoramento, entendido como parte 

indissociável da prática cotidiana de 

planejamento, através da coleta, organização e 

reflexão sobre dados ao longo do ciclo do PPA 

2020-2023 nos marcos de tempo estabelecidos, 

os Indicadores irão acompanhar os resultados 

alcançados com a execução dessas ações e 

programas.

A existência de um bom sistema de 

monitoramento requer conhecimento sobre as 

ações a serem monitoradas, além de um 

engajamento daqueles que fazem parte dessas 

intervenções.

O processo de monitoramento dos Indicadores de 

Resultado das ações do PPA irá contribuir no 

acompanhamento de dois elementos: i) se o 

Acompanhamento dos Indicadores 

MONITORAMENTO DOS INDICADORES DE 
RESULTADO DO PPA 2020-2023

objetivo da ação foi atingido ou não; e ii) quais 

foram os volumes ou parâmetros atingidos desse 

objetivo (quanto foi atingido).

O monitoramento dos Indicadores de Resultado 

das ações é uma atividade sistemática e contínua 

e deve ser coerente com os seus atributos e com a 

realização da ação equivalente e seus produtos. 

É importante lembrar, nesse momento, que o 

registro interno de dados e informações que 

alimentam o acompanhamento dos Indicadores 

nos órgãos e entidades, na grande maioria das 

vezes, requer que as bases de dados e sistemas de 

coleta e tratamento de informação sejam 

organizados e consistentes para que a atividade se 

dê de forma assertiva.

No caso de Indicadores cuja fonte de coleta de 

dados é externa aos órgãos e entidades estaduais, 

a atenção é quanto à periodicidade de 

disponibilidade das informações e, também, à 

construção de uma base interna com a série 

histórica.

No ciclo do PPA 2020-2023, o envio das 

informações dos Indicadores com os valores 

alcançados será cobrado quadrimestralmente 

pelo órgão central de planejamento, contudo os 

órgãos setoriais devem observar a periodicidade 

de cada indicador, conforme o quadro a seguir:
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Ação: Apoio à Assistência de Alta Complexidade 

em Cardiologia

Finalidade: Garantir e ampliar a oferta de 

procedimentos cirúrgicos cardiovasculares.

Indicador: Abrangência do cofinanciamento do 

extra teto para cirurgia cardiovascular de alta 

complexidade

Comentário: No caso deste indicador da SES, o 

trabalho se dá com o cofinanciamento da política 

junto aos municípios, o que faz com que o 

resultado seja mensurável no nível de cada 

município. Sendo assim, um bom indicador para a 

ação é o proposto pelo órgão, ao mensurar o 

percentual de municípios que receberam o 

cofinanciamento estadual para a execução da 

ação.

Quando, ainda assim, as informações existentes 

trazem limitações, foram sugeridos indicadores 

complementares às metas estabelecidas para os 

produtos. Ou seja, uma possibilidade de 

aproximação do resultado da ação é buscar a 

construção de um indicador de forma 

correlacionada ou complementar às suas metas 

físicas.

Exemplo:

Órgão: Secretaria de Desenvolvimento Social e 

Direitos Humanos

Programa: Promoção e Defesa dos Direitos 

Humanos

Ação: Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas e 

Erradicação do Trabalho Escravo

5) Ação com Indicador Complementar ao Produto

Produtos: 

? Capacitação de gestores públicos realizada

? Campanha de enfrentamento ao tráfico de 

pessoas e trabalho escravo realizada

Finalidade: Formular e implementar uma política 

pública de enfrentamento ao tráfico de pessoas e 

trabalho escravo, que assegure o resgate e a 

reinserção sócio-psico-laboral dos resgatados do 

trabalho escravo e vítimas de tráfico de pessoas. 

Indicador: Número de agentes públicos 

capacitados para atuar em políticas de erradicação 

do trabalho escravo e enfrentamento ao tráfico de 

pessoas

Comentário: A estratégia de atuação do estado em 

relação ao tráfico de pessoas se dá por meio de 

capacitações e campanhas. Sendo assim, um 

indicador possível, diretamente relacionado às 

capacitações realizadas, é o número de agentes 

públicos que participam destes eventos, estando, 

portanto, aptos a atuar nesta vertente da política 

de Direitos Humanos.

Frequentemente foi identificado que, 

embora existisse um bom indicador de 

resultado, o órgão não possuía o registro 

do dado ou não o tinha de forma 

atualizada: a recomendação do órgão 

central de planejamento é que se busque 

as informações em alguma fonte, com 

periodicidade adequada, para que seja 

possível passar a utilizar indicadores que 

realmente demonstrem o nível de 

atingimento dos resultados esperados.
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informações dos Indicadores com os valores 

alcançados será cobrado quadrimestralmente 
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de cada indicador, conforme o quadro a seguir:
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atualizada: a recomendação do órgão 
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possível passar a utilizar indicadores que 

realmente demonstrem o nível de 
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Análise Crítica 

Como parte inerente do processo de 

monitoramento, a análise crítica das informações 

sobre os Indicadores de Resultado tem como 

objetivo, em última instância, contribuir para uma 

reflexão sobre os resultados previstos e aqueles 

que de fato foram alcançados com a execução das 

ações e programas do PPA em médio e longo 

prazo. 

A análise crítica deve permear o processo de 

monitoramento como um todo e, em conjunto 

com o acompanhamento, oferecer elementos para 

a tomada de decisões, redução de problemas e 

correção de rumos, incluindo a revisão de 

indicadores nos períodos oportunos ou mesmo a 

revisão dos objetivos de uma ação.

O papel da área finalística na análise crítica é 

central, uma vez que ela é responsável pela 

execução direta da ação, englobando seu 

acompanhamento e possíveis reflexões não só 

sobre as formas internas de registro e 

armazenamento dos dados, como também sobre 

os objetivos da ação em si. A equipe de 

planejamento setorial trabalha em conjunto com 

as áreas finalísticas constantemente, dando apoio 

à tarefa, bem como enviando as informações ao 

Órgão Central, que faz a análise das informações e 

a geração dos relatórios pertinentes

A disseminação dos dados e conhecimentos 

produzidos através dos indicadores também 

compõe o processo de monitoramento. Dessa 

forma, as informações referentes aos Indicadores 

integram a plataforma Planejamento em Dados 

como parte de um conjunto mais amplo e 

integrado de informações sobre o planejamento 

dos órgãos e entidades estaduais. 

Por fim, o monitoramento dos indicadores das 

ações do PPA leva em consideração as seguintes 

reflexões para a avaliação dos seus resultados:

a) Observação dos resultados dos Indicadores – no 

processo de mensuração e comparação entre os 

valores anteriores (linha de base) e metas 

planejadas, os resultados foram adequados? Era o 

esperado? Está abaixo ou acima da meta 

planejada?  

Com isso, é possível identificar as razões para os 

resultados alcançados e o (re)planejamento das 

intervenções (quando necessário);

b) Observação dos valores alcançados pelos 

Indicadores de Resultado em conjunto com as 

metas físicas e financeiras atingidas pelas ações e 

seus produtos – qual a relação de causalidade 

entre os resultados obtidos por esses elementos? 

Esse é um dos passos para uma análise de 

efetividade das ações e programas do PPA 

orientada para resultados;

c) Observação da evolução dos indicadores ao 

longo do tempo – a maioria dos Indicadores de 

Resultado presentes no PPA formarão, ao longo do 

ciclo 2020-2023, uma série história, possibilitando 

uma análise de tendência. Com isso, é possível 

questionar: os resultados se mantêm, pioram ou 

melhoram? 

A busca desta resposta leva a examinar a estrutura 

e os processos inerentes às ações e programas.
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Periodicidade do 

indicador

Acompanhamento

1° Quadrimestre

Acompanhamento

2° Quadrimestre

Acompanhamento 

3° Quadrimestre

Mensal

Envio das metas 

alcançadas de 

janeiro a abril

Envio das metas 

alcançadas de maio a 

agosto

Envio das metas 

alcançadas de setembro a 

dezembro

Bimestral

Envio das metas 

alcançadas de 

janeiro a fevereiro 

e março a abril

Envio das metas 

alcançadas de maio a 

junho e julho a 

agosto

Envio das metas 

alcançadas de setembro a 

outubro e novembro a 

dezembro

Trimestral

Envio de meta 

alcançadas de 

janeiro a março

Envio da meta 

alcançadas de abril a 

junho

Envio das metas 

alcançadas de julho a 

setembro e outubro a 

dezembro

Quadrimestral

Envio da meta 

alcançadas de 

janeiro a abril

Envio da meta 

alcançadas de maio a 

agosto

Envio da meta alcançadas 

de setembro a dezembro

Semestral
Não há 

acompanhamento

Envio de metas 

alcançadas de 

janeiro a junho

Envio de metas 

alcançadas de julho a 

dezembro

Anual ou 

superior

Não há 

acompanhamento

Não há 

acompanhamento

O envio será realizado 

somente ao final do 3º 

Quadrimestre.

Observados os aspectos relacionados à periodicidade e marcos de envio das informações 

dos indicadores, o processo de acompanhamento conta com as seguintes etapas.

Etapas do processo: 

1. Área finalística da Setorial: contínuo 

acompanhamento e registro de dados sobre os 

resultados alcançados com as ações, que se 

refletirão nos indicadores escolhidos; 

2. Equipe de Planejamento Setorial: contínuo 

acompanhamento e comunicação junto às áreas 

finalísticas a respeito dos indicadores; 

3. Área finalística da Setorial: envio periódico 

(observando a periodicidade dos indicadores) dos 

valores alcançados para os indicadores à equipe 

de planejamento;

4. Equipe de Planejamento Setorial: 

preenchimento do formulário de 

acompanhamento dos indicadores, observando a 

periodicidade de cada um dos indicadores; 

5. Órgão Central: comunicação com a Equipe de 

Planejamento Setorial, recebimento e conferência 

dos dados e informações dentro dos padrões 

estabelecidos pela Superintendência de 

Planejamento, através da Coordenadoria de 

Monitoramento e Avaliação.
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Para um aprofundamento da temática, 

recomendamos a leitura da publicação 

“Indicadores de Programas: Por que e como 

usar?” e das bibliografias lá apontadas.

Lembramos que o órgão central de planejamento 

organiza capacitações periódicas sobre o tema de 

indicadores e está à disposição para esclarecer 

dúvidas dos órgãos setoriais relacionadas a 

Indicadores de Resultado do PPA.
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ajudar na construção de indicadores para o 

monitoramento do PPA que sejam úteis para a 

gestão de programas governamentais. 

BONNEFOY, J.C & ARMIJO, M. Indicadores de desempeño en el sector público / ILPES/CEPAL, Serie 

Manuales, nº 45 – Santiago de Chile, 2005. Disponível em: 

https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/5611/S05900_es.pdf

BRASIL. Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão. Secretaria de Planejamento e Assuntos 

Econômicos. Indicadores - Orientações Básicas Aplicadas à Gestão Pública / Ministério do Planejamento, 

Desenvolvimento e Gestão. Coordenação de Documentação e Informação – Brasília: MP, 2018. Disponível 

em:file: ///V:/Planejamento/Monitoramento%20e%20Avalia%C3%A7%C3%A3o/Indicadores/MANUAL/

guia_indicadores_ppafederal.pdf

NEWCOMER, K. E., HATRY, H. P., and WHOLEY, J. S. “Planning and Designing Useful Evaluations” in Wholey, 

J. S., Hatry, H. P., Newcomer, K. E., Handbook of Practical Program Evaluation, Jossey-Bass Publishers, 3rd 

ed., 2010, p. 5-29.

Para um aprofundamento da temática, 

recomendamos a leitura da publicação 

“Indicadores de Programas: Por que e como 

usar?” e das bibliografias lá apontadas.

Lembramos que o órgão central de planejamento 

organiza capacitações periódicas sobre o tema de 

indicadores e está à disposição para esclarecer 

dúvidas dos órgãos setoriais relacionadas a 

Indicadores de Resultado do PPA.
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