
Gestão do PPA – A importância das redes internas 

PPA 2020 - 2023 



Por que estamos aqui? 

 Indução à cultura de planejamento e à gestão para resultados através 
do fortalecimento do PPA (remodelagem dos processos e mudanças na 
metodologia). 
 
Reposicionamento do órgão central (SECCG), buscando mais 
proximidade com os órgãos setoriais para entender suas dificuldades e 
oferecer apoio no que for preciso. 

 
 A gestão do PPA envolve diferentes grupos, onde cada um deve 
desempenhar seu papel para que o instrumento seja efetivo. 
 
Pesquisas realizadas explicitaram o pedido de apoio das equipes de 
planejamento setoriais ao órgão central para melhorar o fluxo de 
trabalho com áreas finalísticas. 

 
 
 



Agenda da Reunião 

 PPA como Instrumento de Gestão 

 Gestão do PPA e o Papel das Redes Internas 

 Monitoramento das Entregas Previstas no PPA 

 Indicadores do PPA 



PPA como 
Instrumento de 

Gestão 



PPA como Instrumento de Gestão 

Desafio      PPA Gerencial 

Fortalecer o PPA como ferramenta de planejamento capaz de fomentar a 
gestão para resultados e a otimização da performance da administração 
pública fluminense.  



Objetivos norteadores do PPA 2020-2023 
 
• Comunicar com a máxima clareza e objetividade os grandes 

problemas, objetivos e metas a serem perseguidos pelo 
governo, bem como os resultados esperados. 

 
• Monitorar o alcance dos resultados, estimulando que as 

informações geradas sejam utilizadas no aperfeiçoamento das 
iniciativas governamentais e na tomada de decisão. 

 

 
 
 
 

PPA como Instrumento de Gestão 



Premissas do PPA gerencial 
 

  
 
 
  

 
 
 

PPA como Instrumento de Gestão 

  Planejamento baseado em evidências. 

 Programação enxuta, com foco nos resultados pretendidos 
e nas principais entregas relacionadas. 

 Informações qualificadas e precisas sobre o monitoramento   
das entregas e dos resultados. 

Exequível  (viabilidade técnica, orçamentária e política). 



E os Indicadores? 

PPA 2020-2023       Indicadores de Resultado das Ações 

                                      Foco 

Por que monitorar? 

→ Mensuração dos RESULTADOS da ação 
governamental 

 Como e quanto a ação realizada, com seus produtos 

entregues, afetou a  sociedade e/ou o Estado? 

 

→ Ajudar na definição de objetivos e metas do 
planejamento; 

 

→ Transparência; 

 

→ Compromisso com os resultados. 



PPA como Instrumento de Gestão 

Painel de Visualização (Dashboard) PPA 2020-2023 
Em construção, em breve será disponibilizado 

https://app.powerbi.com/groups/me/reports/12d961dc-1081-4723-95e3-6b520f0062eb/ReportSection?ctid=376756a6-b5fa-4634-8496-30335d8d530a&openReportSource=ReportInvitation


PPA como Instrumento de Gestão 



PPA como Instrumento de Gestão 



PPA como Instrumento de Gestão 



PPA como Instrumento de Gestão 



A Gestão do PPA e 
o Papel das Redes 

Internas 



Macroprocessos do PPA 

Elaboração 
2020-2023 

Execução e 
monitoramento das 

iniciativas previstas em  
2020 

Revisão  
2021-2023 

Exercício 2020 

Adequação de metas: 
 

Compatibilização das 
metas previstas em 2020 
em função do orçamento 
efetivamente disponível 

Acompanhamento 
quadrimestral das metas 

realizadas e dos indicadores 

Janeiro - Abril 

Maio - Agosto 

Setembro - Dezembro 

Até 20/05 

Até 30/09 

Até 22/01/2021 

Abril a Junho 

Até 30/03 



Governança 

Órgão central 
(SECCG)  

Áreas finalísticas Equipes de Planejamento 

Órgãos Setoriais 

Redes Internas 
Papéis e Responsabilidades 

 Integrantes de outros órgãos 



Redes Internas 
Papéis e Responsabilidades 

Responsabilidades das equipes de planejamento: 
 
• Coordenar os processos de elaboração, revisão e 

monitoramento do PPA dentro do órgão; 
• Divulgar a metodologia do PPA e orientar as 

áreas finalísticas; 
• Coletar as informações junto às finalísticas e 

compatibilizá-las à metodologia do PPA, se 
necessário; 

• Consolidar as propostas das diferentes áreas 
finalísticas, dando sentido de coesão à 
programação final da UP; 

• Organizar a gestão da informação para que o 
histórico não seja interrompido diante a saída de 
um servidor (planejamento ou finalístico).  
 
 



Redes Internas 
Papéis e Responsabilidades 

Responsabilidades das áreas finalísticas: 
 Fornecer informações sobre: 

• escopo e estimativa de valores financeiros 
das propostas de iniciativas que integrarão 
o PPA e os ajustes em suas revisões anuais; 

• a necessidade de adequação das metas 
físicas do exercício corrente; 

• os bens e serviços efetivamente entregues, 
a cada quadrimestre, complementando ou 
justificando-as quando necessário; 

• definição e acompanhamento dos 
Indicadores de Resultado da programação. 

 
 



Redes Internas 
Papéis e Responsabilidades 

Responsabilidades da governança: 
 • Dar as diretrizes estratégicas de atuação do 

órgão; 
• Validar a programação prevista no PPA; 
• Eleger iniciativas prioritárias; 
• Acompanhar o andamento das entregas e o 

alcance dos resultados pretendidos, sobretudo 
no que se refere às iniciativas prioritárias. 
 
 

 



Monitoramento 
das Entregas 

Previstas no PPA 



AÇÃO 

É uma operação ou um conjunto de operações que mobiliza recursos 
(humanos, financeiros, tecnológicos, políticos) e resulta na entrega 
de um produto (bem ou serviço). São iniciativas a serem realizadas 
para o enfrentamento das causas de um determinado problema, 
que contribuirão para alcançar a superação do mesmo, por meio da 
sua articulação e integração com as demais intervenções previstas 
no Programa. 

PROGRAMA 

Instrumento de organização da atuação governamental que se 
caracteriza por ser um conjunto articulado multissetorial de ações, 
agrupadas em torno de um objetivo comum, que se destinam à 
resolução de um problema ou ao aproveitamento de uma 
oportunidade, sendo mensurado por indicadores e que entregam 
produtos à sociedade. 

PRODUTO 
Relevante bem ou serviço final, entregue à sociedade ou ao Estado, 
resultante da Ação de um Programa. 

INDICADOR DE RESULTADO
  

Medida que visa mensurar os resultados da ação governamental, 
respondendo à seguinte pergunta: Como o que eu realizei afeta a 
sociedade ou a administração? 

Monitoramento das entregas 



→  Título: deve expressar adequadamente os bens ou serviços entregues pelo estado, 
permitindo uma relação direta e lógica com a sua quantificação 

Produto Objeto 
Unidade de 

Medida 
Quantificação 

Capacitação realizada Capacitação Unidade Nº de capacitações 

Servidor capacitado Servidor Unidade Nº de servidores 

Atributos do Produto AÇÃO PROGRAMA PRODUTO 

Produto Objeto 
Unidade de 

Medida 
Quantificação 

Rodovia restaurada Rodovia Unidade Nº de rodovias 

Rodovia restaurada 

 
Rodovia Km Km  

Monitoramento das entregas 



Atributos do Produto AÇÃO PROGRAMA PRODUTO 

→  Unidade de Medida: Padrão de referência para mensuração do Produto. 

No caso de produtos que dependem de diferentes etapas cujos esforços não são 
facilmente mensuráveis, deve haver o registro prévio de como será feito o 
monitoramento da sua execução. 

Etapa 
Representatividade 

do Esforço 
Meta PPA 

Projeto básico 10% 0,10 

Edificação 50% 0,5 

Acabamento 35% 0,35 

Alvará de funcionamento 5% 0,05 

TOTAL 100% 1 

Produto Unidade de medida 2020 2021 TOTAL 

Museu da Imagem e do Som construído Unidade 0,6 0,4 1 

Monitoramento das entregas 



→ Totalização das metas do Produto: Somável x Não Somável.  

 
  

  

  

 

Atributos do Produto AÇÃO PROGRAMA PRODUTO 

Somável 
 

Quando as metas 
parciais realizadas de 

um produto somam-se 
ao longo do exercício. 

 
 
 
 

Ex: Merenda escolar 
fornecida 

Não Somável 
 

Quando, excepcionalmente, a 
totalização das metas não 
corresponde à soma das 

metas parciais ao longo do 
exercício, pois elas se 

repetem e são as mesmas em 
cada período.  

 
 

Ex: Aluno atendido por 
intérprete de libras 

Monitoramento das entregas 



 

       ATENÇÃO 

 

Alguns atributos do produto não podem ser modificados ao longo da execução: 

  Unidade de medida 

  Somável/Não somável 

  Regionalizável/Não regionalizável 

 

Monitoramento das entregas 



PLANILHA DE CONFERÊNCIA 

Monitoramento das entregas 

Pontos de atenção: 
 

Liquidação de despesa financeira x Realização de meta física 
 
Coerência entre a meta realizada e a situação do produto 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
Sinalização de produtos com alta realização 

Situação Regra 

Contínuo  Meta realizada ≥ 1 

Não iniciado Meta realizada no exercício = 0 

Em andamento Meta realizada no exercício > 0 

Paralisado Meta realizada no exercício > 0 

Cancelado - 

Concluído Meta realizada no exercício > 0 

//10.10.61.165/suplan/Planejamento/Rede de Planejamento/Reuniões Redes Internas 2020/Planilha de Conferência.xlsx
//10.10.61.165/suplan/Planejamento/Rede de Planejamento/Reuniões Redes Internas 2020/Planilha de Conferência.xlsx


No campo “comentário da situação do produto” devem ser inseridas as 
justificativas para as críticas apontadas ou detalhes relevantes que 
qualifiquem as informações sobre a execução do produto.  

Produto Situação Comentário da situação 

Projeto cultural 
fomentado 

Em andamento 
O projeto fomentado realiza sessões de cinema itinerantes em 
municípios com menos de 100 mil habitantes.  

Hospital 
construído 

Cancelado 

A construção do Hospital da Baixada foi cancelada, por não ter 
tido captação de recursos suficiente. A liquidação financeira 
refere-se à devolução do recurso ao Governo Federal, em 
virtude da rescisão do convênio. 

Evento turístico 
realizado 

Concluído 
Trata-se do Salão do Turismo, que contou com a presença de 
10 mil visitantes. 

ATENÇÃO 

Para garantir a veracidade e consistência das informações, é fundamental 
conferir os valores lançados! 

Monitoramento das entregas 



Indicadores do 
PPA 



Produto 

Processo 

Insumos 

Resultado 

Como estão mudando as 
condições e a realidade na 
qual estamos intervindo? 

Quantas unidades de bens e/ou 
serviços estamos produzindo? 

Com que rapidez estamos fazendo? 
Quanto nos custa? 

Quantos recursos investimos, 
quantas pessoas fazem parte do 
processo? 

Tipos de Indicadores 

Impacto 

Quais os benefícios decorrentes 
das ações executadas e dos 
produtos entregues pelo 
programa? 

Há indicadores de vários tipos, cada um adequado a um nível de análise 



INSUMO 
 
 

Orçamento; 
 
Número de 
pessoas da 
equipe 

 

PROCESSO 
 
 

Percentual 
de execução; 
 
Percentual 
de recursos 
financeiros 
liberados 

 

PRODUTO 
 

 
Número de 
unidades 
construídas 

 

RESULTADO 
 
 

Percentual 
de famílias 
cadastradas 
atendidas; 
 
Número de 
famílias 
atendidas 

 

IMPACTO 
 

 
Redução do 
Déficit 
Habitacional 

 

Há indicadores de vários tipos, cada um adequado a um nível de análise 

Tipos de Indicadores 

Meta Física 



Começa com a pergunta “PARA QUÊ” a Secretaria/Entidade 
vai fazer isso? 

Prevenção a 
Incêndios e 

Salvamentos 

Reduzir os incêndios e salvamentos e a 
magnitude de seus efeitos através de fiscalizações 

e capacitação em  prevenção de incêndios e 
salvamentos. 

AÇÃO FINALIDADE 

A grande questão para um bom indicador de resultado 

Pergunta definidora de um Indicador 

INDICADOR: Certificações emitidas pelo CBMERJ 

(Percentual de estabelecimentos certificados) 

 
Qual a finalidade de sua ação? É isso que o indicador quer mensurar 



 

Diretrizes: 

1 – Busca de Indicadores de Resultado para as ações (e não por produto) : 

Quais os benefícios decorrentes das ações executadas e dos produtos 

entregues para a sociedade e/ou para o Estado? 

 
2 – Indicadores de Impacto serão buscados para os Programas, na 2ª etapa 
do trabalho 

Se a Ação foi bem construída, o INDICADOR será extraído da 
leitura da própria FINALIDADE desta ação. 

Pergunta definidora de um Indicador 



 
1 – Se o objetivo da ação foi atingido ou não; 
 
 
2 – Os volumes / parâmetros atingidos do objetivo (leia-se, a META 
atingida) 
 
 2.1 – Para definir as metas, o órgão precisa conhecer seu 
“problema” e o histórico de atuação (linha de base), para conseguir 
prever o que pode ser realizado no quadriênio 
 

PPA 2020-2023: Indicadores de Resultado 

O Indicador de Resultado ajuda a monitorar: 
 



Indicadores do PPA 20-23 – Elaboração 

1) Ação com finalidade bem definida e produtos 
complementares 
 

 Ótimo.  

O indicador de resultado pode ser definido sem grandes 
problemas 

Análise de Casos 



Indicadores do PPA 20-23 – Elaboração 

2)  Ação com Produtos variados   
 

 Apesar da finalidade definida, é difícil pensar em um 
Indicador que expresse de forma lógica e direta a Ação como 
um todo 

Nestes casos, é mais interessante pensar em um conjunto de indicadores 
que afiram, cada um, resultados parciais da Ação 

Análise de Casos 



Indicadores do PPA 20-23 – Elaboração 

3)   Existe um bom Indicador de Resultado, contudo o órgão 
não tem o registro do dado ou não o tem atualizado 

Possibilidades: 
 
a) Conseguimos buscar uma fonte pública (ex: IBGE) para usar 

como indicador pra ação, com periodicidade adequada?  
 Caso afirmativo, ótimo 
 
 
b)   Se não: 
 
Foram aceitos indicadores sem metas neste primeiro momento 
 

Análise de Casos 



Indicadores do PPA 20-23 – Elaboração 

4)  E quando, apesar das alternativas,  o órgão não conseguiu 
uma forma de mensurar o resultado final de uma ação?  

Deixar a ação sem indicador? 
 NÃO! 

Nestes casos, o ideal é buscarmos alternativas  próximas aos Indicadores de 
Resultados: 
 

4.1 - Indicadores de Cobertura ou Focalização 

4.2 -  Indicador Complementar ao Produto e sua meta 

Análise de Casos 



Indicadores do PPA 20-23 – Elaboração 

5)   E quando, apesar das alternativas,  não há possibilidade de 
mensurar o resultado final de uma ação?  

Ok... 
 

Na elaboração do PPA, em casos específicos, foi aceita a 
definição de ações sem indicadores. 
 

Contudo, tais ações serão alvo de discussões futuras e não serão permitidas 
quando da 1ª Revisão do PPA, caso o órgão ou entidade não tenha 
conseguido elaborar um Indicador que demonstre o resultado pretendido 
com ela. 

Análise de Casos 



Temos: 
 
   Indicadores de Resultado 

 
   Indicadores de focalização regional ou populacional 

 
   Indicadores complementares à meta do produto (desde que 
não sejam idênticos) 

 
 

Foram validados 648 indicadores para 516 das 599 Ações 
Orçamentárias do Poder Executivo no PPA 2020-2023 

Indicadores do PPA 20-23 



Indicadores de Resultado das ações do Poder Executivo do ERJ 
 
   Há ações com mais de um indicador 

 
   Há indicadores que mensuram o resultado de mais de uma 
ação 

 
   Há indicadores para os quais não foi possível estabelecer 
uma meta no primeiro momento (81 indicadores) 

 
   Há indicadores sem linha de base, ou seja, o histórico (294 
indicadores) 
 

Indicadores do PPA 20-23 



  Formulário para apresentação de indicadores 

Indicador 

Denominação do 
indicador 

Nome pelo qual o indicador será chamado e apresentado ao público 

Fórmula de cálculo Fórmula a ser utilizada no cálculo do indicador.  

Descrição do 
Indicador 

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

Unidade de medida Padrão escolhido para mensuração da relação adotada como indicador. 

Periodicidade de Mensuração   

Mensuração 

 Meta 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. 

Linha de base Valor de referência mais recente do indicador, demonstra a 
situação atual do problema a ser enfrentado. 

  

Fontes de coleta dos dados 

Fonte de 
coleta/geração (1) 

Órgão responsável pelo registro ou produção das informações 
necessárias para a apuração do indicador.  

Pode ser externa ou interna.  
Setor responsável ? 

Fonte de 
coleta/geração (2) 

  Setor responsável   

Indicadores e seus atributos 



Elementos mínimos para a elaboração de Indicadores: 
 
 
    Denominação do indicador 

Apresenta o quê será mensurado . Não é igual ao nome da ação 

 
   Fórmula de cálculo 
 
    Descrição do Indicador  

Por que medir esta informação? Significado e relevância da informação 

 
    Unidade de medida 

Padrão da mensuração (unidade, minutos, percentual ...) 

 
    Periodicidade de mensuração 

De quanto em quanto tempo vou medir? 

Indicadores e seus atributos 



Elementos necessários à mensuração dos Indicadores: 
 
    Definição da Meta 

Qual o montante/volume de resultado que se pretende alcançar? 

 
    Linha de base 

Valor de referência do indicador, ou seja, o histórico do realizado no 
passado  

 
   
 

Para manter o registro das informações: 
   
    Fonte da coleta e/ou geração dos dados 

 
    Setor responsável pela coleta e/ou geração  
 

Indicadores e seus atributos 



 

Monitoramento dos Indicadores 
 

    Periodicidade 
Cada indicador tem uma periodicidade estabelecida diferente 
- E-mail de lembrete  
- Início do processo: fim do 1º quadrimestre de 2020 

 
 

 
 

Revisão dos Indicadores 
 

Processo iniciado para os órgãos que tinham acompanhamento de 
indicadores em 2019; 
 
Revisão geral junto com a revisão mais ampla do PPA 

 
 

 

Próximos Passos 



DÚVIDAS ou 
COMENTÁRIOS? 



 

A Casa Civil precisa e quer conhecer melhor as 

políticas públicas setoriais! 

 

Sugestões:  

• Secretarias organizam uma reunião ou visita técnica para nos 

apresentar as políticas setoriais  

• Convite à SECCG para participação em eventos  

 



Gisela Machado 
gdsmachado@casacivil.rj.gov.br 
2334-3217 
SEFAZ, SEDEERI, SETRANS 
 
Teresa Soares 
mteresa@casacivil.rj.gov.br 
2334-3217 
ALERJ, TCE, TJ, PGE, MP, DPGE, CGE, SES, 
SETUR 
 
Nathalia Laquini 
nclaquini@casacivil.rj.gov.br 
2334-2227 
SEDEC, SEAS, SEAP, SEPM, SEPOL, 
RIOSEGURANÇA, SEDSODH, FLXIII, SEVIT 

Leandro Torquato 
lstorquato@casacivil.rj.gov.br 
2334-2227 
SECTI, SERGB, SECEC 
 
Durval Cunha 
dbcjunior@casacivil.rj.gov.br 
2334-3203 
SETRAB, DETRAN-RJ, SEGOV, SEELJE, GSI, 
SEEDUC 
 
Heloiza Muniz 
hmmuniz@casacivil.rj.gov.br 
2334-3248 
SEINFRA, DER, SEAPPA, SECID, SECCG  

  Larissa Montenegro 

Coordenadora 
lfmontenegro@casacivil.rj.gov.br 

2334-3203 

EQUIPE TÉCNICA - COIPL 
 



Suellem Henriques da Silva 
shsilva@casacivil.rj.gov.br 
 

  Débora Sader 

Coordenadora 
dsader@casacivil.rj.gov.br 

2334-3629 

EQUIPE TÉCNICA -  COMAV 
Coordenadoria de Monitoramento e Avaliação 

Marcos Vinicius Monteiro de Sá 
mvmdsa@casacivil.rj.gov.br 

mailto:shsilva@casacivil.rj.gov.br


planejamento@casacivil.rj.gov.br 
 
 
Superintendência de Planejamento 
Subsecretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão 
Secretaria da Casa Civil e Governança 

OBRIGADO(A)! 


