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Módulo I

Conceitos fundamentais 

sobre indicadores



Unidade 1.1 

O que são indicadores e 

por que utilizá-los



Apresentação: Fluxo de construção de políticas públicas com 
foco em indicadores



O quê são indicadores e como utilizá-los

O que são indicadores?

Dados ou informações

Características principais dos indicadores

• Significativos e pertinentes para a finalidade considerada;

• Quantificação confiável;

• Possam avaliar os resultados (meta inicial ou padrão esperado);

• Atualizado e disponibilizado em tempo eficaz.

✔Avanços de metas
✔Características de produtos,
projetos e processos



O quê são indicadores e como utilizá-los

Para quê são utilizados?

Controle e monitoramento

Visualização de resultados

Diagnosticar

a realidade e 
entender  os 
processos

Planejar 

a mudança 
da 

realidade

Executar

ações para 
modificar a 
realidade

Avaliar 

as políticas 
aplicadas para 
esta mudança 

(eficiência,  
eficácia e 

efetividade)



O quê são indicadores e como utilizá-los

Onde contribuem?

• Fortalecimento dos processos de transparência e participação efetiva;

• Monitoramento do desenvolvimento e processos de trabalho;

• Implementação e gestão de políticas, programas e projetos

(sintonizados com as reais necessidades);

• Responsabilidade fiscal, conscientização pública e controle social.



O quê são indicadores e como utilizá-los

Possibilitam o quê ?

• conhecer a situação que se deseja modificar;

• estabelecer as prioridades;

• escolher os beneficiados;

• identificar os objetivos;

• traduzir os objetivos em metas.

• apontar resultados e avanços obtidos com ações de qualquer natureza, propiciando:

- ajustes de metas;

- redirecionamentos de estratégias e ações;

- racionalização no uso dos recursos.



Unidade 1.2

Índices e indicadores



Índices e indicadores

O que é índice?

Combinação de diversas variáveis (ou indicadores) que sintetizam um conceito abstrato

complexo em um único valor.

O índice possibilita a criação de rankings e pontos de corte .

Exemplo: Índice de Desenvolvimento Humano (IDH)



Índices e indicadores - aplicações

Qualidade de Vida: são condições de vida, que envolvem aspectos físicos, mentais,

emocionais e psicológicos além de outros aspectos, como saúde, educação, renda,

meio ambiente, etc.

Indicador Índice

Expectativa de vida ao nascer: número 

de anos que um indivíduo espera viver, 

conforme as taxas de mortalidade 

observadas em um espaço geográfico, em 

dado momento.

FIB – Felicidade Interna Bruta: 

combinação de nove dimensões distintas: 

bem-estar psicológico, meio ambiente, 

saúde, educação, cultura, padrão de vida, 

uso do tempo, vitalidade comunitária e 

governança.



Índices e indicadores - aplicações

Vulnerabilidade Social: Vulnerabilidade social é um conceito multidimensional que se

refere à condição de indivíduos ou grupos em situação de fragilidade, que os tornam

expostos a riscos e a níveis significativos de desagregação social.

Indicador Índice

Renda média familiar:

Valor médio das rendas das famílias.
IDH – Índice de Desenvolvimento Humano:

combinação de três dimensões distintas: saúde,

renda e educação. Tais dimensões são medidas

por uma cesta de indicadores, com diferentes

pesos, que medem a expectativa de vida ao

nascer, taxas de alfabetização e escolarização,

e a renda per capita, calculado pela paridade do

poder de compra.



Unidade 1.3

Estabelecendo 

indicadores relevantes



Estabelecendo indicadores relevantes

Etapas para a definição dos indicadores

1ª Etapa:

2ª Etapa:

3ª Etapa:

Objetivos
• Definição do objetivo pretendido com o trabalho 

Metas

• Quantificação de valores e prazos a serem 
cumpridos para que o objetivo seja alcançado

Indicadores

• Definição dos indicadores(mensuráveis a partir de 
objetivos claros e possíveis)



Etapas para a Definição dos Indicadores

Exemplo:

•Objetivo
•Diminuir a mortalidade infantil

•Meta
•Reduzir em 2/3, até 2022, a mortalidade de crianças menores de cinco 

anos

•Indicador
•Taxa de mortalidade infantil



Estabelecendo indicadores relevantes

Propriedades Desejáveis aos Indicadores

Cobertura

O indicador possui bom grau de cobertura territorial ou populacional?

Desagregabilidade

É possível o indicador referir-se à categorias ou espaços geográficos reduzidos, relativos

à população-alvo do programa?

Isto ajudará a entender a diversidade, estabelecer foco de ação e garantir a

representatividade e abrangência das informações.

Exemplo:

Desagregação geográfica: estadual, municipal etc.

Desagregação categórica: urbano e rural, masculino e feminino.



Estabelecendo indicadores relevantes

Comparabilidade

O indicador permite comparações com outros locais (Estados, regiões, países, etc)?

Historicidade

Existe uma série histórica dos dados levantados para o indicador?

Caso não possua série histórica levantada. Há possibilidade de ser calculada?

Periodicidade na avaliação

Existe periodicidade estipulada para a obtenção dos dados na elaboração do indicador?

Comunicabilidade

O conceito do indicador é facilmente compreendido e comunicável?

A elaboração e o cálculo do indicador são simples?

O valor ideal do indicador é bem entendido?



Estabelecendo indicadores relevantes

Confiabilidade

Dados primários: foram obtidos com a metodologia adequada?

Dados secundários: são de fontes confiáveis?

Os dados são rastreáveis e permitem a identificação de sua origem?

Replicabilidade de sua construção

O indicador pode ser aplicado à mesma população, em momentos diferentes, sem perder 

sua confiabilidade?

Factibilidade para a obtenção

A obtenção ou o acesso aos dados é fácil?

Economicidade

Os dados referente ao indicador são obtidos sem ou com baixo custo?



Estabelecendo indicadores relevantes

Sensibilidade (alta, média ou baixa)

O resultado do indicador é capaz de refletir as mudanças logo que a dimensão

social sofra alterações?

Para isso, deve ser capaz de captar a maioria das variações sobre o fenômeno de 

interesse, inclusive mudanças de comportamento durante a execução das   atividades. 

Exemplo:

Objetivo: melhoria da saúde da população;

Indicador: esperança de vida ao nascer.

Avaliação: o indicador avalia especificamente as melhorias de saúde alcançadas; no

entanto, essas melhorias só podem ser captadas em longo prazo, inviabilizando o

estabelecimento de metas e o monitoramento dos avanços num projeto de curto e médio

prazo (baixa sensibilidade).



Estabelecendo indicadores relevantes

Especificidade (alta, média ou baixa)

As mudanças no indicador refletem as alterações estritamente ligadas a mudanças

relacionadas à dimensão social de interesse?

Os indicadores não devem ser nem tão amplos, que não orientem a decisão a ser

tomada, nem tão específicos, que só os entendam quem os formulou.

Relevância social (alta, média ou baixa)

O indicador é relevante e está relacionado à demanda de prioridades definidas?



Unidade 1.4 

Fonte e dados



Fonte e Dados

Tipos de fontes

Fontes administrativas:

O setor público é o maior produtor de fontes administrativas.

Contêm dados registrados sistematicamente por meio de processos administrativos e

organizados para se tornarem públicos.

Fontes de pesquisa:

As informações das fontes de pesquisa são coletadas de duas formas:

•Censo: é o conjunto de todos os dados (todo o universo de pessoas, objetos, situações)

que descrevem algum fenômeno de interesse.

•Pesquisa amostral: é um subconjunto de dados extraído de determinada população. É a

formal mais prática e usual de obter informações precisas – baixo tempo e custo.



Fonte e Dados

O Que São Dados?

Dados são os valores coletados (registros) e que serão utilizados no cálculo do indicador.

Exemplo: Registro do número de óbitos.

Isoladamente, é apenas um dado; compõe um indicador quando utilizado no cálculo da

expectativa de vida ou taxa de mortalidade geral. Passa a ser um indicador num projeto

voltado à redução da mortalidade.

Os dados são divididos em: Primários e Secundários.



Fonte e Dados

Dados Primários 

São dados administrativos ou de pesquisa coletados diretamente do informante.

Com dados primários, pode-se definir a desagregação e periodicidade da informação de

acordo com o interesse, reduzindo-se a defasagem..

Importante!

Deve-se ter o cuidado de utilizar metodologia que permita obter informações confiáveis e

atualizáveis.

Em caso de projetos, dados primários podem:

- Aumentar internamente a confiança nos dados coletados;

- Reduzir a credibilidade externa, pois é a mesma fonte que implementa o processo de

intervenção e produz os dados sobre os resultados obtidos.



Fonte e Dados

Dados Secundários

São dados coletados e disponibilizados por outras instituições.

Os dados secundários normalmente permitem o acesso a bases históricas, com tempo e

custo de obtenção consideravelmente menores.

Importante!

É importante considerar a credibilidade da instituição fornecedora e conhecer a

metodologia de coleta, para compreender suas limitações e restrições de uso.



Unidade 1.5

Plano para definição de 

indicadores



Plano para definição de indicadores

Perguntas necessárias 

•Que decisões podem ser tomadas com este indicador?

•O histórico do indicador é conhecido?

•Existem parâmetros de comparação ou recomendações?

•Foi estabelecida meta para o indicador?

•Como proceder se houver uma mudança significativa no indicador?

•Existe um plano de ação para investigar e corrigir os impactos negativos?

•São conhecidas as inter-relações com outros indicadores para uma melhor interpretação

e identificação das causas da situação em análise?

•Foi definida estratégia simples e prática para divulgar o indicador proposto ?



Unidade 1.6

Metadados



Metadados 

Metadados

São informações que descrevem os dados:

•Definição/Descrição;

• Interpretação e uso;

•Limitações;

•Metodologia de cálculo (fórmula);

•Unidade de medida;

•Fonte;

•Periodicidade;

•Desagregação;

•Estratificação etc.

Ficha de Metadados dos Indicadores!

https://docs.google.com/spreadsheets/u/1/d/1RA7LQOZ1wj1TY0AeUCIdrZ6DYRRMBgkoY-9kwy_XX9U/edit


Metadados 

Metadados

São informações que descrevem os dados:

•Definição/Descrição;

• Interpretação e uso;

•Limitações;

•Metodologia de cálculo (fórmula);

•Unidade de medida;

•Fonte;

•Periodicidade;

•Desagregação;

•Estratificação etc.

Ficha de Metadados dos Indicadores!

https://docs.google.com/spreadsheets/u/1/d/1RA7LQOZ1wj1TY0AeUCIdrZ6DYRRMBgkoY-9kwy_XX9U/edit


Módulo II
Cálculo: nomenclatura,
fórmulas e operações



Nomenclatura, fórmulas e operações 

Indicadores e a Matemática

Em sua maioria, os indicadores possuem baixa complexidade de cálculo, utilizando

princípios básicos da divisão e multiplicação.

Tipos de dados 

Dados Contínuos

São dados extraídos, normalmente, a partir de um instrumento de medição, como: balança

(kg) e a régua (cm).

São expressos em unidades de medida, tais como: metros (m), quilômetros (km), hectares

(ha); e podem assumir qualquer valor dentro de uma faixa especificada.

A expressão que define o indicador de dados contínuos inicia, normalmente, com o tipo de

medida e sua unidade.

Exemplos: 

•Área do município (hectares);

•Volume de CO2 despejado na atmosfera (toneladas);

•Altura média dos alunos (cm).



Nomenclatura, fórmulas e operações 

Dados Discretos

São dados numéricos obtidos a partir de uma contagem, dentro de um determinado

intervalo;

A descrição de indicadores com dados discretos será iniciada, normalmente, por

expressões como número,

percentual, razão, taxa, proporção, incidência, prevalência, média.

Exemplos:

• Taxa de ocupação das salas de aula (alunos por sala);

• Número de UTI’s adulto (unidade).



Unidade 2.1 

Número e média



Número e média

Número

É o resultado de uma contagem ou estimativa em valor absoluto ou em uma medida direta.

Dado comum que, por ter sido dotado de um significado ou conceito, passa a ser

considerado indicador.

Exemplos:

• Indicador: População residente no município

Unidade de medida: habitantes

• Indicador: Número de vagas em creches públicas

Unidade de medida: unidade

• Indicador: Extensão da rede rodoviária

Unidade de medida: km



Número e média

Média

É o valor médio de um conjunto de dados.

Se for média aritmética, esta é definida pela soma dos valores de um determinado 

conjunto dividido pela quantidade dos valores que foram somados.

Exemplo: 

Indicador: Média da idade dos alunos do ensino fundamental 

Unidade de medida: anos



Unidade 2.2 

Razão, proporção e taxa



Razão, proporção e taxa

Razão

É a divisão entre duas medidas de interesse, sendo que o

denominador não inclui o numerador, ou seja, são duas medidas separadas e

excludentes.

Exemplo:

Objetivo: Ampliação da igualdade de gênero.

Meta: Dobrar a participação das mulheres na câmara de vereadores.

Indicador: Razão de vereadores mulheres para vereadores homens

Unidade de medida: ?



Razão, proporção e taxa

Proporção

É a divisão entre duas medidas, sendo o

numerador o número de casos específicos e o denominador o número total do conjunto.

Pode ser usada para estimar a probabilidade de um evento.

Exemplo:

Objetivo: Ampliação da igualdade de gênero.

Meta: Dobrar a participação das mulheres na câmara de vereadores.

Indicador: Percentual de vereadores mulheres no município

Unidade de medida: %



Razão, proporção e taxa

Taxa

Existem duas situações para a denominação de um indicador como taxa:

•quando uma proporção exibe percentuais muito pequenos (ex.: 0,03%; 0,000146%).

Para facilitar a linguagem e melhorar a interpretação, multiplica-se a fração por valores

múltiplos de 10 (1.000, 10.000, 100.000, 1.000.000);

•quando se quer acompanhar o crescimento de determinado fenômeno em determinado

tempo, estando associada com a velocidade e a direção (padrões) de mudança em

processos dinâmicos (taxa de crescimento).



Razão, proporção e taxa

Exemplo 1:

Indicador: Taxa de mortalidade infantil

Unidade de medida: óbitos por mil nascidos vivos

Exemplo 2:

Indicador: Taxa de crescimento do PIB

Unidade de medida: %



Unidade 2.3

Incidência e prevalência



Incidência e prevalência

Incidência

É o número ou proporção de novos casos ou ocorrências surgidos em um conjunto e num 

determinado intervalo de tempo. Pode avaliar, por exemplo, o ritmo de avanço de 

determinadas doenças ou epidemias.

Exemplo: 

Indicador: Incidência de casos Aids

Unidade de medida: novos casos por 100.000 hab



Incidência e prevalência

Prevalência

É o número total ou proporcional de casos existentes em um determinado conjunto e num

determinado momento temporal. Por exemplo, na área da saúde a prevalência ajuda o

profissional a conhecer a probabilidade ou o risco de um indivíduo sofrer determinada

doença.

Exemplo:

Indicador: Prevalência de casos de Aids

Unidade de medida: casos por 100.000 hab



Módulo III 
Indicadores para monitorar 

programas e projetos



Unidade 3.1 

Procedimentos antes de 

definir um conjunto de 

indicadores



Procedimentos antes de definir um conjunto de indicadores

Os indicadores serão específicos para cada etapa dos trabalhos:

Insumo

• anteriores à definição do que se irá fazer

• servirão para orientar as escolhas

Processo

Produto

• para monitorar o andamento dos trabalhos

• entregas de produtos e serviços esperados

Resultado
Impacto

• a serem utilizados para uma avaliação final



Procedimentos antes de definir um conjunto de indicadores

Antes 

Sondagem, Marco Zero e Definição de Prioridades

• Estabelecer o marco zero

• Traçar os objetivos, metas e indicadores 

• Definir a periodicidade condizente com os prazos previstos.

Durante 

Atividades/Processos Produtos/Resultados 

• Medir a eficiência e a eficácia das 

ações e dos processos

• Verificar o alcance das metas 

estabelecidas.

• Verificar o cumprimento das 

atividades programadas

• Avaliar os produtos e serviços 

apresentados.

Depois 

Avaliação de Impacto 

• Avaliar a efetividade das ações.

• Verificar se as mudanças foram significativas em relação ao marco zero.



Interações e hierarquias

Estabelecer relações entre os indicadores, explorando a interação entre eles.

Procedimentos antes de definir um conjunto de indicadores

Saneamento básico

•Causa

•Área: infraestrutura

Mortalidade infantil

•Efeito

•Área: saúde



Procedimentos antes de definir um conjunto de indicadores

Indicador de efeito

interesse geral

Especificidade técnica

Causas específicas de 
interesse dos especialistas



Taxa de mortalidade infantil
● Percentual de mães atingidas pelas campanhas
● Percentual de mães doadoras de leite materno
● Tempo médio de licença maternidade
● Percentual de empresas beneficiadas com incentivo à licença maternidade
● Percentual de mães com atendimento psicológico em puerpério
● Percentual de famílias atendidas pelo programa Saúde da Família
● Percentual de recém nascidos que recebem doação de leite materno
● Número de campanhas de conscientização realizadas

Análise de um indicador



Impacto ● Taxa de mortalidade Infantil

Resultado ● Tempo médio de aleitamento materno

Processo ● Percentual de mães atingidas pelas campanhas
● Percentual de mães doadoras de leite materno
● Tempo médio de licença maternidade
● Percentual de empresas beneficiadas com incentivo à licença maternidade
● Percentual de mães com atendimento psicológico em puerpério
● Percentual de recém nascidos que recebem doação de leite materno

Insumo ● Percentual de famílias atendidas pelo programa Saúde da Família

Produto ● Número de campanhas de conscientização realizadas

Qualificação dos indicadores



Construindo a fórmula de cálculo

Tempo médio de aleitamento materno
- formula de cálculo

(somatória de meses de aleitamento materno das crianças nascidas vivas até 364 dias)/(número de 
crianças nascidas vivas até 364 dias de vida)

- unidade de medida

- fonte



Módulo IV
Oficina Prática I



Análise de cenário de planejamento de longo prazo

Objetivos (problemas)

• melhorar a conservação ambiental dos biomas mato-grossenses e as práticas

sustentáveis de uso dos recursos naturais;

• melhorar a qualidade do ensino fundamental e médio e universalizar o atendimento na

educação básica;

• elevar a escolarização da população mato-grossense;

• fortalecer a capacidade científica e a inovação tecnológica do Estado;

• elevar o nível geral de saúde da população;

• reduzir a pobreza e os riscos sociais;

• reduzir a violência e a insegurança do cidadão;

• valorizar as culturas regionais no Estado;

• aumentar a competitividade e a performance econômica do Estado;

• melhorar a prestação de serviços públicos;

• reduzir as desigualdades regionais;

• melhorar a habitabilidade nas cidades.



Módulo V
Oficina Prática II



Análise de cenário de planejamento de médio prazo

Objetivos (problemas)

• elevar o nível de saúde da população;

• melhorar a qualidade do ensino e elevar a escolaridade da população;

• reduzir a pobreza e os risco sociais;

• reduzir a violências e a insegurança do cidadão;

• aumentar a competitividade e a performance econômica do Estado;

• melhorar a conservação ambiental dos biomas mato-grossenses e dos recursos

naturais;

• promover uma gestão pública comprometida com a eficiência e com o equilíbrio fiscal.



Análise de cenário de planejamento de médio prazo

Objetivos Específicos (Recorte do PPA)

• Melhorar o índice de solução dos conflitos nas relações de consumo nas demandas

registradas junto ao PROCON/MT;

• Ampliar o acesso às políticas públicas de proteção e defesa do consumidor no estado

de Mato Grosso;

• Oferecer a ampliação dos serviços de habilitação ao público disponibilizando ou

aperfeiçoando os procedimentos a serem realizados pelos meios digitais, bem como

aprimoramento dos meios de controle da formação do condutor através de recursos

tecnológicos;

• Potencializar a geração de renda e promover a segurança alimentar e nutricional à

população em situação de vulnerabilidade e risco social;

• Entregar informações e serviços públicos ao cidadão e governo com disponibilidade,

integridade e segurança;



Análise de cenário de planejamento de médio prazo

Objetivos Específicos (Recorte do PPA)

• Entregar informações e serviços públicos ao cidadão e governo com disponibilidade,

integridade e segurança:

○ Disponibilizar infraestrutura de TI para apoiar os negócios da Administração

Pública Estadual;

○ Disponibilizar infraestrutura corporativa de TI para apoiar os negócios da

Administração Pública Estadual;

○ Modernizar e integrar os sistemas de Informação;

○ Melhorar a prestação de serviços com o uso de TI e gestão da informação;

○ Tornar eficaz a Governança e a Gestão de I&TI



Módulo VI
Oficina Prática III



Análise de cenário de planejamento a partir de indicadores

Cenário de planejamento a partir de indicadores

• IDHM

○ IDHM-Renda

○ IDHM-Educação

○ IDHM-Longevidade




