
Indicadores balizadores de 
uma gestão eficaz!

Quarta-feira, 30 de maio de 2018



NIPP - Núcleo de Inteligência em Políticas Públicas 

● Criado em 2017;

● Subsidia o processo de tomada de decisão no Governo do

Estado a partir da utilização de indicadores, análises de

dados e avaliação de políticas públicas;

● Consolida o Modelo de Gestão por Resultados.



Oficina de indicadores:

● Disseminar a cultura de indicadores;

● Todas secretarias, CGE e PGE participaram (mar/abr);

● Seis grandes encontros com 98 servidores capacitados.



Indicadores de Resultado e Esforço
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Indicadores no Contrato de Gestão 2018 (cláusula I):

Indicador de  

ESFORÇO

34%

Indicador de  

RESULTADO

66%



Exemplo de Indicadores:

Indicador de  

ESFORÇO

Indicador de  

RESULTADO

Número de atletas 

contemplados com 

Bolsa Atletas 

(Fundesporte)

Desempenho dos 

atletas de MS em 

competições 

nacionais 

(Fundesporte)



Exemplo de Indicadores:

Indicador de  

ESFORÇO

Indicador de  

RESULTADO

Quantidade de 

unidades habitacionais 

entregues

(Seinfra)

Déficit habitacional 

em MS

(Seinfra)



Construção dos indicadores

Formulário do Indicador (  ) Esforço    (  ) Resultado
Nome do indicador Estabelecer um nome.

Descrição do indicador Descrever o que se quer medir e o objetivo de sua medição.

Fórmula Demonstrar como calcular o indicador.

Unidade de medida Ex: unidade, percentual, dia, valor, km,...

Periodicidade da coleta Ex: diário, semanal, mensal, anual,...

Polaridade
Positiva (quanto maior o indicador melhor)
Negativa (quanto menor o indicador melhor)

Responsável pela coleta Estabelecer um responsável que irá tomar conta da coleta do indicador.

Procedimento da coleta
Explicar como deve ser realizada a coleta desse indicador. Ou seja, explicar qual o sistema onde se 
encontra os dados (fonte), onde deve ser colocado para ser analisado, quem irá analisar e em qual 
situação .

Desempenho anterior É possível levantar histórico do indicador? Se sim, quais os últimos valores.

Meta do indicador Qual a meta estabelecida para o novo período?
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DESAFIO!!!

ENTREGAS PARA 2º SEMESTRE:

• Avaliação do Mapa Estratégico;
• Balanço de Atividades do Estado (4 Anos).



Muito obrigado!

Fabrício (3318-1177)
Arthur (3318-1178) 

Livi (3318-1051)


