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MÓDULO 3
NESTE TERCEIRO MÓDULO SERÃO ABORDADOS OS PRINCIPAIS ASPECTOS ENVOLVIDOS NO

DESDOBRAMENTO ESTRATÉGICO, TAIS COMO A DEFINIÇÃO DE INDICADORES E METAS E A

CARTEIRA DE PROJETOS QUE VIABILIZA O SEU ALCANCE.



SUMÁRIO MÓDULO 3

PARTE VI: INDICADORES E METAS ESTRATÉGICAS

PARTE VII: PROJETOS ESTRATÉGICOS

Nesta seção, inicia-se o processo de desdobramento, onde são 
apresentados os principais conceitos, papéis e tipos de 
indicadores estratégicos, bem como as metas atreladas a eles.

Esta seção traz o detalhamento do que são projetos 
estratégicos, como é realizada a priorização e definição de uma 
carteira de projetos e como é realizado o desdobramento em 
ações orçamentárias.



INDICADORES E
METAS ESTRATÉGICAS
→ CONCEITO DE INDICADORES

→ PAPÉIS DOS INDICADORES E METAS

→ DEFININDO INDICADORES E METAS

→ DESDOBRAMENTO DE INDICADORES E METAS

→ TEMPLATES DE INDICADORES E METAS



ETAPAS DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO

ANÁLISE
Um entendimento claro das necessidades dos clientes e atores 
envolvidos e das capacidades da organização

DESDOBRAMENTO
O Desdobramento dos Objetivos na contribuição de cada área 
e em ações para alcançá-los

GESTÃO
A Gestão disciplinada da execução da Estratégia

ESCOLHA
A Escolha de poucos Objetivos, porém muito relevantesO SUCESSO DA EXECUÇÃO DE UM 

PLANO ESTRATÉGICO DEPENDE 
FUNDAMENTALMENTE DE 
QUATRO ETAPAS PRINCIPAIS
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INDICADORES ESTRATÉGICOS
MENSURANDO O ATINGIMENTO DOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS



CONCEITO DE INDICADORES

70%

O QUE SÃO INDICADORES?

Os indicadores são demonstrações quantitativas de 
um determinado aspecto da realidade. São 
ferramentas muito úteis para comparar desempenhos 
e mensurar resultados.

POR QUE UTILIZÁ-LOS?

Em se tratando de Planejamento Estratégico, é 
essencial medir o alcance dos objetivos delimitados. 
Nesse sentido, os indicadores estratégicos são a 
melhor forma de traduzir para a realidade o nível de 
atingimento do sucesso esperado.



PAPÉIS DOS INDICADORES

MOTIVAR

 Despertar motivação no alcance do resultado
 Análise de resultados
 “Quanto atingimos?”

DIAGNOSTICAR

 Descobrir fatores relevantes para o resultado
 Análise de causas
 “Como e por que atingimos o resultado?”

Um bom indicador harmoniza tanto o lado 
motivacional quanto a dimensão de 
diagnóstico da realidade estudada



TIPOS DE INDICADORES

INDICADORES DE PROCESSO

Os indicadores de processo medem o 
desempenho de um determinado 
conjunto de atividades, focando na 
eficiência da operação.

INDICADORES DE RESULTADO

Os indicadores de resultado buscam 
quantificar o atingimento de um 
determinado resultado, focando na 
eficácia do processo.

70% 90%



EXEMPLO DE INDICADOR DE PROCESSO

FORTALECER O ENFRENTAMENTO A ORGANIZAÇÕES CRIMINOSAS, COM FOCO EM 
TRÁFICO, CORRUPÇÃO, LAVAGEM DE DINHEIRO E ATUAÇÃO NA FAIXA DE FRONTEIRA



EXEMPLO DE INDICADOR DE RESULTADO

REDUZIR  HOMICÍDIOS



PREMISSAS DE BONS INDICADORES

POUCOS E BONS INDICADORES
Poucos, porém relevantes. Um bom indicador é 
aquele que mede exatamente o que se quer medir 
sem a necessidade de complementações. Essa é a 
fórmula para um bom acompanhamento do 
desempenho em relação aos Objetivos Estratégicos

VIABILIDADE DOS INDICADORES
Para um indicador ser útil, ele deve ser de fácil 
medição e seus dados devem estar disponíveis em um 
período de tempo que permita o acompanhamento e 
a tomada de decisão 

SIMPLICIDADE
Os indicadores devem ser de fácil entendimento e 
permitir a coleta e a análise sem a necessidade de 
grandes explicações. Um índice formado por diversos 
indicadores sem clareza do seu propósito mais 
atrapalha do que ajuda

1 2

3 4
POTENCIAL DE COMPARAÇÃO
O ideal é que os indicadores permitam a comparação 
com outros órgãos ou unidades da organização. Este 
tipo de comparação permite estabelecer uma 
referência a partir da qual a análise se torna mais rica 
e permite decisões mais embasadas



USANDO INDICADORES PARA MEDIR OBJETIVOS 
ESTRATÉGICOS

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

Aspirações a serem alcançadas 
para realização da missão e 
visão 

QUESTÕES RELEVANTES

Perguntas a serem respondidas 
para avaliar o atingimento dos 
objetivos

INDICADORES

Dados a serem coletados

INFORMAÇÕES E ANÁLISES

Forma como a análise dos 
dados responde às questões 
relevantes

?
?

?

Produzir Conhecimento 
científico e desenvolver 
tecnologias para a 
superação dos desafios 
da sociedade na 
utilização dos recursos 
naturais

R
N

 -
1 O P&D está produzindo 

conhecimento relevante?

Quantidade de publicações acadêmicas do 
instituto
- Por tipo de publicação (artigo, livro e 

capítulo de livro)
- Por nível Qualis
- Artigos indexados na base isi
- Nacional/ Internacional
- Por linha de pesquisa

Produtividade 
Acadêmica

EXEMPLO



PENSANDO A DISPONIBILIZAÇÃO E 
COMPONENTES EM CONJUNTO

Ao mapear os componentes de informação disponíveis é 
possível coletar informações “na fonte”, reduzindo o tempo até 
a sua disponibilidade ao mesmo tempo em que se identifica 
outras perguntas interessantes que possam ser respondidas.

Componentes de informação 
espalhados na organização

Indicador a ser 
acompanhado

Já ao identificar um indicador que se deseja acompanhar, deve-
se garantir que é possível encontrar todas as fontes necessárias 
aos componentes, definindo responsabilidades para coleta e 
disponibilização periódica e confiável.



COMPONENTE D

Custos indiretos incidentes 
sobre o produto durante o 
mês x

Fonte: Sistema Contábil

COMPONENTE C

Custo total com matéria prima 
durante o mês x

Fonte: Planejamento e Controle 
da Produção

COMPONENTE A 

Valor pago com horas extras na 
produção durante o mês x

Fonte: Folha de pagamento

COMPONENTE B

Custo total da força de trabalho 
na produção durante o mês x

Fonte: Folha de pagamento

INDICADOR
Representatividade das horas extras sobre o custo do produto vendido

Indicador = A/(B+C+D)

A
C

B
D

EXEMPLO DE COMPOSIÇÃO DE INDICADOR



1 NOME DO INDICADOR: Nesse espaço 
deve-se inserir o nome completo do 
indicador

2 IDENTIFICADOR DO INDICADOR: Local 
destinado ao número do indicador. Caso 
seja novo, o sistema gera 
automaticamente o número

3 ÁREA: Área responsável pelo indicador

5 OBJETIVO ESTRATÉGICO: Refere-se ao 
objetivo do mapa estratégico ao qual o 
indicador está associado

6 EIXO: Destinado a inserção de um dos três 
eixos (Ensino e Pesquisa, Gestão ou 
Atenção à Saúde

4 NÍVEL DO INDICADOR: Refere-se à 
classificação do indicador (Estratégico, 
Tático ou operacional).

TEMPLATE DE FICHA DE INDICADOR 



7 TIPO: Classificação do indicador quanto a 
impacto, processo, produto ou resultado

8 ESTILO: Refere-se ao sentido de evolução 
do indicador em direção à meta. Ex.: 
“Maior Melhor” ou “Menor Melhor”

FINALIDADE DO INDICADOR: Propósito do 
indicador

HISTÓRICO DE HOMOLOGAÇÃO: Registro 
do histórico de homologação do indicador

FÓRMULA: Fórmula de cálculo do 
indicador com os componentes 
detalhados

9

10

11

RESPONSÁVEL: Pessoa responsável pelo 
fornecimento e atualização dos dados e 
indicadores. Também é necessário 
preencher com os dados cadastrais 
(telefone, área e e-mail)

12

TEMPLATE DE FICHA DE INDICADOR 



TERMOS: Detalhamento das expressões 
utilizadas na construção do indicador e os 
seus conceitos.

FONTE DOS TERMOS: Fonte das 
expressões utilizadas na fórmula, nome e 
finalidade

FONTE: Sistema, arquivo ou outro local de 
origem dos dados fornecidos

13

14

15

COLETA DE DADOS: Periodicidade com 
que os dados são coletados. Ex.: Diário

17

PERIODICIDADE : Periodicidade com que 
os dados são consolidados para  a criação 
e análise do indicador. Ex.: Trimestral

18

UNIDADE: Unidade de apuração dos 
dados. Ex.: Porcentagem

16

TEMPLATE DE FICHA DE INDICADOR 



Nome do indicador Índice de queda de pacientes

Identificador do indicador 00000 Eixo Atenção à Saúde

Área DAS Tipo Resultado

Nível do Indicador Estratégico Estilo Menor Melhor

Objetivo Estratégico Melhorar a Qualidade da Atenção à Saúde

Finalidade do Indicador
Utilizado para medir a qualidade na assistência hospitalar atrelada a incidência de queda de pacientes.
Relação entre o nº de pacientes internados e o nº de pacientes que sofreram queda em determinado período

3. Dados sobre a coleta do indicador

Fórmula (Número de Quedas / Número de pacientes-dia) x 100

Termos QUEDA: situação na qual o paciente, não intencionalmente, vai ao chão ou a algum lugar mais baixo.

Fontes dos termos Protocolo para Prevenção de Queda (Ministério da Saúde/ Anvisa/ Fiocruz); Caderno de Indicadores - CQH

Fonte
Sistemas Gerenciais do HU e/ou Sistemas de 
informação em Vigilância Hospitalar

Unidade %

Coleta de dados Sistemas Periodicidade Trimestral

EXEMPLO DE FICHA DE INDICADOR



QUAIS AS PRINCIPAIS 
DIFICULDADES EM SE DEFINIR 

INDICADORES?



PASSOS PARA A CONSTRUÇÃO DE INDICADORES

1
Parta do Objetivo Estratégico e reflita: “O que precisa 
acontecer para sabermos que o objetivo foi atingido?”

2 Identifique o melhor indicador para se medir o Objetivo

3
Verifique que indicadores são utilizados para outras 
organizações

4
Verifique a viabilidade de realizar a medição na organização. Caso 
não seja viável, adaptar e construir um plano para mensuração

5 Preencha os demais campos da ficha do indicador



METAS ESTRATÉGICAS
O RESULTADOS ESTRATÉGICOS ESPERADOS POR UMA ORGANIZAÇÃO



CONCEITOS DE METAS ESTRATÉGICAS

O QUE SÃO METAS ESTRATÉGICAS?
Metas são patamares quantitativos que têm como 
objetivo servir de referência para o movimento 
desejado ou viável de um indicador

OU

Meta representa o valor quantitativo a ser atingido 
para determinado Objetivo Estratégico

OU

Meta é valor que queremos atingir



MÉTODOS PARA A DEFINIÇÃO DE METAS

PREMISSAS PARA A DEFINIÇÃO DE METAS

Para se definir as metas, é essencial que se tenha 
dois conceitos em mente: 
Meta desejada: o valor que a organização deseja 
atingir no horizonte de planejamento
Meta viável: o valor que a organização acredita 
viável atingir no horizonte de planejamento

Série histórica:  Na série histórica, é analisada a 
dinâmica passada do desempenho da organização 
em relação àquele indicador. Uma evolução 
histórica ou a existência de, pelo menos, um valor 
de situação atual permitem que as definições das 
metas sejam mais embasadas

Benchmarking: no benchmarking, a meta é 
definida por meio da comparação com 
organizações ou objetivos de natureza similar, 
permitindo que a definição leve em consideração 
valores adequados para o futuro da organização

Diretrizes: no caso das Diretrizes, a definição da 
meta ocorre como um desdobramento das 
definições de instâncias superiores. A meta 
representa a contribuição da organização, a 
explicitação do seu desejo em alcançar a proposta 
da Diretriz ou o que é viável dentro do contexto



BOAS PRÁTICAS NA DEFINIÇÃO DE METAS

S ESPECÍFICA (SPECIFIC)
Metas claras, precisas e fáceis de serem entendidas por 
todos

M MENSURÁVEL (MEASURABLE)
Metas que possam ser medidas

A VIÁVEL (ACHIEVABLE)
Metas desafiadoras, porém realistas e possíveis de serem 
alcançadas

R RELEVANTE (RELEVANT)
Metas alinhadas com a estratégia e relevantes para o 
negócio

T PRAZO (TIMEBOUND)
Metas com prazos definidos

As metas devem ser definidas para os Objetivos
Estratégicos da organização e todas devem respeitar
a metodologia SMART.

Uma mesma meta pode ser compartilhada entre
diretorias, de forma que ambas se responsabilizarão
pelo seu alcance conforme o peso dado à cada uma



DEFINIÇÃO DE METAS NO BSC

Perspectiva 
Financeira

Perspectiva 
Clientes

Perspectiva 
Processos

Perspectiva 
Aprendizado

Crescimento 
financeiro

Inovação de 
Produtos

Desenvolvimento 
de produtos em 

larga escala

Foça de Trabalho 
com retenção de 

talentos

MAPA ESTRATÉGICO INDICADORES METAS PROJETOS

• Crescimento financeiro 
anual

• Receita com novos 
produtos

• Retenção de consumidor
• Market Share

• Primeiro no mercado
• Tempo até o mercado

• Retenção de pessoas 
chave

• Competências chave 
dsiponíveis

• +25%
• 30%

• 80%
• 40%

• 75%
• 9 meses

• 100%
• 95%

• Programa de gestão 
de relacionamentos 
com cliente

• Reengenharia do 
ciclo de 
desenvolvimento

• Programa de 
contratação de 
pessoal

• Projeto de 
estruturação de 
controle de gastos



A DEFINIÇÃO DE METAS PARCIAIS

janeiro fevereiro março abril maio junho julho agosto setembro outubro novembro dezembro

META 
PARCIAL 1

META PARA O 
FINAL DO PERÍODO

META PARCIAL 2

A definição de Metas Parciais é uma forma importante de tangibilizar para os tomadores de decisão a 
evolução de um determinado resultado ao longo do tempo e permitir a tomada de decisão...



TOMADA DE DECISÕES E A ANÁLISE DO 
ATINGIMENTO DAS METAS

janeiro fevereiro março abril maio junho julho agosto setembro outubro novembro dezembro

LIMITE SUPERIOR 
DE AÇÃO

LIMITE INFERIOR 
DE AÇÃO

META PARA O 
FINAL DO PERÍODO

Por que superamos a meta? Qual a 
causa? Vamos mantê-la

Por que não alcançamos a meta? 
Qual a causa? Vamos eliminá-la

Essa análise, contudo, deve ser feita levando em 
consideração aspectos conjunturais e estruturais de forma 
que as medidas adequadas sejam tomadas



RESPONSABILIDADE PELO ATINGIMENTO DE METAS

Presidente

Diretor 1

Gerente 
Geral 1

Gerente 
Geral 2

Diretor 2

Gerente 
Geral 3

Gerente 
Geral 4

Indicador 1

Indicador 2

Indicador 3

Indicador 4

Indicador 5

Indicador 6

Indicador 7

Indicador 8

R

R

R

R

R

R

Responsabilidade 
CompartilhadaR R

R



LÓGICA DE DESDOBRAMENTO DE METAS ESTRATÉGICAS

Estes indicadores devem 
refletir os resultados 
globais da organização

Exemplo:

 Tempo de fila médio para a atendimento em emergência
organizado por nível de risco

Estes indicadores devem 
refletir a contribuição de 
cada diretoria para o 
alcance das metas globais 
da empresa

Exemplo:

 Diretoria X: % de HUF com sistema de monitoramento de tempo de
fila implantado e operando

 Diretoria Y: % de HUF com método de classificação de risco
implantado

Estes indicadores devem 
refletir a contribuição de 
cada colaborador para o 
alcance das metas de sua 
diretoria

Exemplo:

 Diretoria X:

 Unidade 1: % de HUF com infraestrutura de TI para suportar
sistema de monitoramento de tempo de fila

 Unidade 2: % de HUF com sistema de monitoramento de tempo de
fila

 Diretoria Y:

 Gerência 1: % de HUF com processos de trabalho formalizados para
utilização de classificação de riscos

Corpo Diretivo

Áreas

Indivíduos



QUAIS AS PRINCIPAIS 
DIFICULDADES EM SE DEFINIR 

METAS?



PASSOS PARA A CONSTRUÇÃO DE METAS

1
Parta do Objetivo Estratégico e seus Indicadores e reflita: “O que 
queremos ou podemos atingir neste horizonte de tempo?”

2 Analise as diretrizes superiores, série histórica e benchmarkings

3
Defina um valor para a Meta Estratégica para o horizonte de 
tempo do planejamento

4
Defina Metas Parciais para verificar a aproximação da meta final ao 
longo do tempo

5
Avalie, de forma conjunta, a viabilidade do atingimento do conjunto de 
metas da organização



DINÂMICA DE GRUPO

DUNNA™



ORIENTAÇÕES PARA O TRABALHO EM GRUPO

1
A partir dos Objetivos do Mapa Estratégico, identifique: “O que 
precisa acontecer para sabermos que o objetivo foi atingido?” 

2 Proponha pelo menos um indicador por Objetivo Estratégico

3
Verifique se todos os indicadores são igualmente relevantes 
para a mensuração dos Objetivos

OBSERVAÇÃO: O resultado deste trabalho será utilizado nos próximos módulos da Capacitação em Gestão Estratégica



PROJETOS
ESTRATÉGICOS
→ CONCEITO DE PROJETOS ESTRATÉGICOS E CARTEIRA DE

PROJETOS

→ CONSTRUÇÃO DE UM INVENTÁRIO DE PROJETOS

→ PRIORIZAÇÃO E DEFINIÇÃO DA CARTEIRA DE PROJETOS

ESTRATÉGICOS

→ DETALHAMENTO DE PROJETOS

→ DESDOBRANDO PROJETOS EM AÇÕES

ORÇAMENTÁRIAS

→ TEMPLATES DE PROJETOS



CONCEITO DE PROJETO ESTRATÉGICO

O QUE É UM PROJETO ESTRATÉGICO?

É um esforço temporal (com início, meio e fim) 
empreendido pelos integrantes de uma organização 
para possibilitar o alcance dos objetivos

QUAL A FUNÇÃO DE UM PROJETO 
ESTRATÉGICO?

Sua função é viabilizar o atingimento das metas 
definidas anteriormente, promovendo o alcance dos 
objetivos organizacionais.

PROJETO BETA

Lorem ipsum et dolorem Lorem ipsum et dolorem Lorem
ipsum et dolorem Lorem ipsum et dolorem Lorem ipsum 
et dolorem Lorem ipsum et dolorem Lorem ipsum et 
dolorem Lorem ipsum et dolorem Lorem ipsum et 
doloremLorem ipsum et dolorem Lorem ipsum et dolorem
Lorem ipsum et dolorem Lorem ipsum et dolorem Lorem
ipsum et dolorem



DEFINIÇÃO DE PROJETOS NO BSC

Perspectiva 
Financeira

Perspectiva 
Clientes

Perspectiva 
Processos

Perspectiva 
Aprendizado

Crescimento 
financeiro

Inovação de 
Produtos

Desenvolvimento 
de produtos em 

larga escala

Foça de Trabalho 
com retenção de 

talentos

MAPA ESTRATÉGICO INDICADORES METAS PROJETOS

• Crescimento financeiro 
anual

• Receita com novos 
produtos

• Retenção de consumidor
• Market Share

• Primeiro no mercado
• Tempo até o mercado

• Retenção de pessoas 
chave

• Competências chave 
dsiponíveis

• +25%
• 30%

• 80%
• 40%

• 75%
• 9 meses

• 100%
• 95%

• Programa de gestão 
de relacionamentos 
com cliente

• Reengenharia do 
ciclo de 
desenvolvimento

• Programa de 
contratação de 
pessoal

• Projeto de 
estruturação de 
controle de gastos



Projeto Estratégico

 Está relacionado ao Mapa 
Estratégico da organização e 
envolve um ou mais Objetivos ou 
uma ou mais Diretorias

 Maior impacto na organização

Governança

 Governança Corporativa

 Iniciativa acompanhada pela 
Diretoria

 Escritório de Estratégia 
facilita o acompanhamento

Orçamento

 Idealmente deve possuir um orçamento 
próprio na organização que não 
dependa dos interesses de uma ou 
outra Diretoria

CATEGORIAS DE CLASSIFICAÇÃO DOS PROJETOS

Projeto Operacional

 Está relacionada ao Painel de 
Contribuição de uma Diretoria

 Menor impacto na organização

Governança

 Realizada pela área

 Iniciativa acompanhada nas 
reuniões de gestão da área

Orçamento

 Orçamento faz parte do orçamento da 
Diretoria

Projeto de Alta Incerteza

 Pode estar relacionada ao Mapa 
Estratégico da organização e/ou de 
uma ou mais Diretorias 

Governança

 A Governança realizada por meio de 
uma metodologia específica, 
adequada à natureza dessas inicia

Orçamento

 Orçamento é proveniente dos recursos 
alocados à Área de Inovação 
Corporativa e é aprovado conforme a 
evolução do projeto



ANÁLISE DE ORÇAMENTO NO BSC

Crescimento 
financeiro

Inovação de 
Produtos

Desenvolvimento 
de produtos em 

larga escala

Foça de Trabalho 
com retenção de 

talentos

MAPA ESTRATÉGICO INDICADORES METAS PROJETOS

• Crescimento financeiro 
anual

• Receita com novos 
produtos

• Retenção de consumidor
• Market Share

• Primeiro no mercado
• Tempo até o mercado

• Retenção de pessoas 
chave

• Competências chave 
dsiponíveis

• +25%
• 30%

• 80%
• 40%

• 75%
• 9 meses

• 100%
• 95%

• Programa de gestão 
de relacionamentos 
com cliente

• Reengenharia do 
ciclo de 
desenvolvimento

• Programa de 
contratação de 
pessoal

• Projeto de 
estruturação de 
controle de gastos

ORÇAMENTO

• $XXXX

• $XXXX

• $XXXX

• $XXXX

• $XXXXTOTAL =

PORTFÓLIO DE INICIATIVAS ESTRATÉGICAS



TIPOS DE PROJETOS ESTRATÉGICOS

DESEMPENHO

Ano 1 20XX

PROJETOS DE TRANSFORMAÇÃO DE PROCESSOS

São projetos que tem como objetivo modificar um conjunto de 
atividades dentro da organização, com o objetivo de se atingir 
um resultado superior em comparação com o modelo anterior

PROJETOS DE IMPLANTAÇÃO DE NOVOS PROCESSOS

São projetos que tem como objetivo criar e implantar novos 
processos de trabalho, respondendo com maior eficiência à 
entrega de valor ou até mesmo criando novos produtos.

PROJETOS DE INVESTIMENTO PONTUAL

São projetos que provocam melhorias pontuais nos processos 
de trabalho, incrementando os seus ganhos

%



CONSTRUÇÃO DE UM INVENTÁRIO DE 
PROJETOS

Análise dos objetivos 
estratégicos

Análise da Cadeia de 
Valor

Inventário dos 
projetos atuais

Identificação de 
novos projetos

Direcionamento e 
ajustes nos projetos 

atuais

Junção ou Eliminação 
de projetos

Conjunto de Projetos

Análise de viabilidade 
dos projetos

Detalhamento dos 
projetos



PRIORIZAÇÃO A PARTIR DA CAPACIDADE

• Hierarquização dos projetos

• Balanceamento de recursos

• Distribuição temporal

• Por onde começar

FILTRO DE CAPACIDADE

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE 
PROJETOS

A partir do filtro de capacidade – que 
leva em consideração uma série de 
fatores para a priorização de projetos –
cria-se uma carteira de projetos



PRIORIZAÇÃO DA CARTEIRA DE PROJETOS

OBJETIVO X OBJETIVO Y OBJETIVO Z OBJETIVO W

Legenda:

6 Projetos

10 Projetos

17 Projetos

18 Projetos

19 Projetos

22 Projetos

23 Projetos

24 Projetos

12 Projetos

I M I C

I C

M I

M I

M I

M C

I C

C C M I

I M I M

M
A iniciativa contribui apenas 
marginalmente para o alcance do 
objetivo

C A iniciativa é essencial para o alcance 
do objetivo I

A iniciativa trás uma contribuição 
importantes para o alcance do 
objetivo



CRITÉRIOS DE PRIORIZAÇÃO DOS PROJETOS

Impacto: Impacto no alcance da Estratégia organização

Transversalidade: Multidisciplinaridade do projeto, envolvendo diversas áreas da 

organização

Complexidade: Dificuldade na execução e geração de resultados pelo projeto

Orçamento: Ponto de corte e critério de desempate dos projetos

Referencial Teórico: Metodologia de priorização: Processo de Análise Hierárquica
Fonte: Saaty (1991) - Método de Análise Hierárquica, Makron Books do Brasil Editora Ltda., 1991



SUBCRITÉRIOS DE PRIORIZAÇÃO DOS PROJETOS

Impacto:
• Nível de impacto nos Objetivos de Resultado (análise por objetivo)
• Nível de impacto nos Objetivos Habilitadores (análise por objetivo)

Transversalidade:
• Envolve duas ou mais áreas da organização

Complexidade:
• Execução por força de trabalho da organização ou contratação
• Nível de dependência em relação a órgãos externos
• Prazo para geração dos primeiros resultados

Orçamento:
• Valor adicional previsto no projeto sem considerar a força de trabalho disponível 

na organização (ex.: contratação de especialistas, consultoria , entre outros)
Critério de 
desempate



DETALHAMENTO DAS PONTUAÇÕES

Nível de impacto (sobre Objetivos)
3 subcritérios. Cada subcritério possui peso 1
• 0 pontos: Nulo: Não há impacto
• 1 ponto: Marginal ou Indireto: Impacto é pequeno e/ou feito de forma indireta
• 3 pontos: Crítico e Direto: Projeto é fundamental para o Objetivo e seu impacto é direto

Transversalidade (Envolve duas ou mais áreas da organização):
1 subcritério. Cada subcritério possui peso 0,5
• 0 pontos. Apenas a área executora do projeto é necessária para a realização do projeto
• 1 ponto. Envolve duas ou mais áreas pontualmente, mas apenas a área executora é 

fundamental na execução do projeto
• 3 pontos Envolve duas ou mais estruturalmente, sendo pelo menos duas fundamentais para a 

execução do projeto

Pontuação padrão em três patamares: 0, 1 e 3



DETALHAMENTO DAS PONTUAÇÕES

Complexidade de Implantação
3 subcritérios. Cada subcritério possui peso 0,3

Execução por força de trabalho da organização ou contratação de fornecedor externo
• 0 pontos. A execução do projeto depende de contratação de fornecedor externo e ela ainda não foi realizada
• 1 ponto: A execução do projeto depende de fornecedor externo e ele já foi contrato para a realização de parte do escopo
• 3 pontos: O projeto não necessidade de fornecedores externos podendo ser realizado por força de trabalho da própria 

organização
Nível de dependência em relação a órgãos externos
• 0 pontos. A execução e/ou os resultados do projeto dependem em grande medida da colaboração com órgãos externos à 

organização
• 1 ponto. A execução e/ou os resultados do projeto podem ser atingidos parcialmente sem o envolvimento de órgãos externos, mas 

não em sua totalidade
• 3 pontos. A execução e/ou os resultados do projeto não dependem de órgãos externos podendo ser alcançados em sua totalidade 

pela força de trabalho da organização
Prazo para geração dos primeiros resultados
• 0 pontos. O projeto não começará a gerar resultados antes de 2017
• 1 ponto. O projeto começará a gerar resultados até o final de 2016
• 3 pontos. O projeto começará a gerar resultados até o final de 2015

Pontuação padrão em três patamares: 0, 1 e 3



PLANILHA DE PRIORIZAÇÃO DE PROJETOS



ORIENTAÇÕES GERAIS

• A AHP não tem como objetivo eliminar a subjetividade, mas reduzi-la e organiza-la

• Os rankings resultantes da ANP não representam a decisão final de quais são os projetos 
prioritários. Tratam-se de ferramentas para apoiar a tomada de decisão de quais projetos 
deverão ser levados para a alta direção

• Projetos que não sejam elencados entre os Estratégicos não deixam de existir! Eles apenas 
não serão priorizados para o recebimento de recursos e para acompanhamento periódico 
com a alta gestão



DISTRIBUIÇÃO TEMPORAL DOS PROJETOS

2015 2025

2015 2025

Estágio 1 FUTURO DESEJADO

Projeto 1

Projeto 2

Projeto 3

Projeto n-1

Projeto n

Estágio 2 Estágio 3 Estágio N-1

Projeto  1



COMO DESDOBRAR EM PROJETOS E DETALHÁ-LOS NO 
ORÇAMENTO

Aumentar em 30% o número 
de leitos para procedimento 
de hemodiáliseM

1
.2

SERVIÇO: Atenção à Saúde em Doença Renal Crônica 

Aumentar em 10% a 
quantidade de transplantes 
de doador vivoM

1
.3

Iniciativa:

Implantação de Linha 
de Cuidado em 
Doença Renal Crônica

Planos de 
Ação

Ações 
Orçamentárias

Programas de 
Gestão, Manutenção 
e Serviços ao Estado:

Iniciativas do 
Programa de Gestão, 
Manutenção e 
Serviços ao Estado

Planos de 
Ação

Ações 
Orçamentárias

OBJETIVOS E METAS

PROJETOS

PROGRAMA TEMÁTICO

OBJETIVOS E METAS

INICIATIVAS

Iniciativa: declara as transformações a 
serem realizadas no Serviço Público para 
resolução da Lacuna de Entrega Pública

Planos de Ação: ações para realização 
das Iniciativas

Ações Orçamentárias: sustentam a 
execução das Iniciativas

Despesas destinadas ao apoio e à 
manutenção da ação governamental.

Exemplos:

- Assistência Médica

- Auxílio Transporte

- Capacitação de Servidores



DETALHAMENTO DOS PROJETOS

RESPONSÁVEL
Pessoa responsável por gerenciar e 
entregar o projeto

AÇÕES OU ATIVIDADES
Detalhamento das ações/atividades para 
se cumprir o projeto

OBJETIVO DE CONTRIBUIÇÃO
Objetivo do Painel de Contribuição ao qual 
o projeto está atrelado

ATORES ENVOLVIDOS
Áreas envolvidas na operacionalização do 
projeto

DATA DE INÍCIO E TÉRMINO
Data de início e término dos projetos, 
importantes para o controle e gestão da 
carteira de projetos



TEMPLATE DE PROJETOS

1 NOME DO PROJETO: Nesse espaço deve-se inserir o nome 
completo do projeto

2 ATORES ENVOLVIDOS: Áreas que participarão ativamente do 
projeto (indicar até o nível de chefia quando for o caso)

3 INÍCIO PREVISTO PARA O PROJETO: Data de início do projeto

5 ÁREA RESPONSÁVEL: Área que irá conduzir a execução do 
projeto

6 TIPO DE PROJETO: Transformação de Processo, 
Implementação de Processo ou Investimento em 
Infraestrutura

4 TÉRMINO PREVISTO PARA O PROJETO: Data final do projeto



TEMPLATE DE PROJETOS

7 SOFTWARE DE GERENCIAMENTO: programa que está sendo 
utilizado para gerir o projeto (p.ex. Excel, Project)

8 METODOLOGIA DE GERENCIAMENTO: Metodologia de gestão 
de projetos que está ancorando sua execução (p.ex. PMI, 
Scrum)

9 OBJETIVO ESTRATÉTICO: Objetivo do Mapa Estratégico da 
Ebserh ao qual o Objetivo está primariamente relacionado

RESPONSÁVEL PELO PROJETO: Nome do gerente do projeto, 
indicando a área a que ele pertence

TELEFONE, CELULAR, E-MAIL: Contatos do responsável pelo 
projeto

RESULTADO ESPERADO: Descrição do resultado concreto que o 
projeto deseja atingir

10

11

12



TEMPLATE DE PROJETOS

NOME DO INDICADOR: Nome do Indicador de 
Resultado do projeto. Esse indicador mensura o 
atingimento do resultado do projeto

FÓRMULA: Fórmula do indicador de resultado do 
projeto

TERMOS: Detalhamento de cada um dos 
componentes do indicador de resultado do 
projeto

FONTE DOS DADOS: Local de onde os dados de 
mensuração serão extraídos

FONTE DOS TERMOS: Indicação da origem 
conceitual ou técnica de cada termo

16

17

18

15

14

13



TEMPLATE DE PROJETOS

UNIDADE: Unidade de mensuração do indicador 
de resultado do projeto. Ex.: Porcentagem

COLETA DE DADOS: Forma de coleta dos dados. 
Ex.: Manual ou por Sistema

PERIODICIDADE: Periodicidade de coleta dos 
dados que compõem o indicador de resultado do 
projeto. Ex.: Mensal

PRODUTOS: Produtos a serem entregues ao final 
de cada uma das etapas

MARCO CRÍTICO: Grandes milestones ou etapas 
do projeto que precisam ser vencidas para o 
projeto avançar

21

22

20

19

18



TEMPLATE DE PROJETOS

AÇÃO: Detalhamento das ações/atividades para se 
cumprir o projeto

INÍCIO: Data de início da ação

TÉRMINO: Data de término da ação

ENVOLVIDOS: atores envolvidos na execução da ação

RESPONSÁVEL: Responsável pela execução ou condução 
da ação

26

27

18

25

24

23



QUAIS SÃO AS DIFICULDADES NA 
CONSTRUÇÃO DA CARTEIRA DE 

PROJETOS?



PASSOS PARA A CONSTRUÇÃO DA CARTEIRA DE PROJETOS

1
Levantar os projetos existentes na organização

2 Analisar estes projetos frente ao Mapa Estratégico e definir: (i) 
projetos a serem mantidos e (ii) projetos a serem eliminados

3
Criar novos projetos que preencham as lacunas identificadas 
no passo anterior

4
Priorizar os projetos de acordo com a metodologia

5
Formalizar uma carteira final de projetos considerando dois níveis: (i) 
Projetos Estratégicos e Projetos Tático-operacionais



DINÂMICA DE GRUPO

DUNNA™



ORIENTAÇÕES PARA O TRABALHO EM GRUPO

1
A partir do Relatório de Gestão da DUNNA™, das Análises, do Mapa 
Estratégico e dos Indicadores, propor um conjunto de projetos

2 Analisar os Projetos em relação aos Objetivos Estratégicos

3
Verificar a necessidade de construção de projetos 
complementares

4 Priorizar os Projetos de acordo com critérios propostos

5
Formalizar a escolha de poucos Projetos Estratégicos altamente 
transformadores

OBSERVAÇÃO: O resultado deste trabalho será utilizado nos próximos módulos da Capacitação em Gestão Estratégica


