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RESUMO 

 
 

O presente trabalho é um estudo a respeito do tema Gestão do Desempenho, 
especificamente sobre avaliação de desempenho nos Programas Estratégicos de 
Governo da Prefeitura de Porto Alegre. O objetivo principal da pesquisa é expor a 
questão do baixo desempenho de Programas frente aos critérios de medição da 
ferramenta Matriz de Evolução Gerencial dos Programas Estratégicos (Matriz 
EGPE), apontando aspectos críticos do processo de avaliação, estabelecendo 
relações entre a avaliação, a “problemática” da baixa pontuação e a possibilidade de 
melhorias e soluções. A pesquisa utilizou-se de técnica de coleta de dados com a 
aplicação de um questionário e realização de entrevista. Na análise teórica, foram 
tratados conteúdos que dizem respeito ao BSC, à Gestão por Resultados e ao BSC 
adaptado à PMPA. Também foi feita a discussão teórica, onde foram abordados 
conceitos considerados relevantes para a pesquisa, como o conceito de 
desempenho e de avaliação. Ao apresentar a análise de dados coletados, foram 
apontados problemas e dificuldades relacionados à avaliação de desempenho dos 
Programas Estratégicos. Após o levantamento e análise dos dados, foram 
constatadas evidências de que o modelo de avaliação, os métodos e a ferramenta 
utilizada para medição e avaliação de desempenho trabalham em uma sistemática 
que, segundo os profissionais que atuam nos Programas, necessita ser melhor 
ajustada, para que se trabalhe com mais precisão e maior proximidade à realidade 
de cada Programa. Além disso, a pesquisa constatou que é necessário buscar 
soluções que possam repercutir em melhor desempenho, sendo que estas 
necessidades se concentram nos aspectos de pessoas, equipes de trabalho e 
sinergia entre as áreas que atuam nas etapas dos Programas. 
 
 
Palavras-chave: Avaliação. Desempenho. Programas Estratégicos. Gestão de 
desempenho. Balanced Scorecard (BSC). Planejamento Estratégico. Modelo de 
Gestão. 
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INTRODUÇÃO 
 

Este trabalho de pesquisa trata de um estudo a respeito do tema Gestão do 

Desempenho, mais precisamente sobre mensuração e avaliação de desempenho 

nos Programas Estratégicos de Governo da Prefeitura de Porto Alegre.  

Para contextualizar, conforme consta na publicação Manual do Modelo de 

Gestão1, desde o ano de 2005 a PMPA atua por meio de uma metodologia de 

Programas Estratégicos em um Modelo de Gestão por Resultados, compostos por 

diversas ações planejadas pelos órgãos executores. As ações são pensadas e 

executadas por meio de Programas Estratégicos, que correspondem ao conjunto 

planejado de ações na busca do cumprimento dos objetivos do Mapa Estratégico e a 

concepção dos programas estratégicos está baseada no período em que vigora o 

Plano Plurianual (PPA). 

Os conceitos que orientam o processo de execução dos Programas 

Estratégicos em Porto Alegre estão baseados na metodologia do Balanced 

Scorecard (BSC) e na configuração do Processo de Gestão da Estratégia Orientado 

a Resultados, adaptando-o para as características das organizações públicas. Nessa 

configuração, a metodologia do Orçamento-Programa em um Modelo de Gestão por 

Resultados consolidou-se definitivamente na PMPA na gestão 2010-2013 e em 

2014-2017 está sendo ampliada e aperfeiçoada (PORTO ALEGRE, p.21, 2014). 

Na prática, a medição e a avaliação de desempenho estão sendo realizadas 

em algumas áreas da PMPA, porém sabe-se que são realizadas de forma 

sistemática e mais efetiva apenas em setores pontuais e estratégicos, sendo um 

desses setores a Secretaria Municipal de Planejamento e Orçamento - SMPEO, 

mais precisamente nas áreas responsáveis pelos Programas Estratégicos 

Governamentais. Por essa razão, este trabalho de pesquisa desenvolveu-se focado 

apenas nas atividades e nas equipes que atuam nos Programas Estratégicos, 

coordenados pela SMPEO. 

A SMPEO é a responsável pela construção do Mapa Estratégico e a definição 

da Visão na PMPA, que ocorrem a partir do Plano de Governo, de reivindicações da 

comunidade por meio do Orçamento Participativo e de necessidades da cidade 

                                                 
1
 Manual do Modelo de Gestão é uma publicação da Prefeitura de Porto Alegre, material de divulgação 

disponibilizado pela Secretaria Municipal de Planejamento Estratégico e Orçamento- tiragem maio/2014. 
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detectadas em discussões de governo. Também é a SMPEO que gerencia todos os 

projetos, ações e atividades contidas nos Programas Estratégicos.  

O Mapa Estratégico é a representação visual que serve como orientação, a 

partir da definição das políticas públicas. Partindo de uma visão de futuro definida 

(onde queremos chegar) e das diretrizes estratégicas (como a Prefeitura quer 

chegar) traduz essas diretrizes em objetivos estratégicos.  

Já o desempenho dos Programas Estratégicos é medido e avaliado a partir do 

desenvolvimento da Matriz de Evolução Gerencial dos Programas Estratégicos 

(EGPE). Esta ferramenta pontua e avalia cada um dos Programas por meio de 

cálculo matemático, acompanha e mede como a estrutura coletiva de gestão está 

executando e reportando indicadores de desempenho dos programas e das ações, 

sendo que essa medição é feita periodicamente, mês a mês, com relatórios de 

desempenho disponibilizados no Portal de Gestão 2 (PORTO ALEGRE, p. 84, 2014). 

Contudo, ao se analisar os dados disponíveis no Portal de Gestão, com olhar 

mais apurado, é possível observar alguns aspectos, destacados aqui por serem 

considerados centrais para esta pesquisa. 

O primeiro é a baixa pontuação de alguns Programas, em sucessivas 

medições, caracterizando o que se pode chamar de recorrente baixo desempenho e, 

o segundo, o instrumento Matriz de Evolução Gerencial dos Programas Estratégicos 

(EGPE), cujo funcionamento utiliza um método extremamente complexo, que 

combina critérios multivariados.  

Ao relacionar os dois aspectos, é possível levantar indagações, quanto ao 

método de avaliação e também quanto à ferramenta utilizada. A avaliação está 

sendo utilizada como orientação para a tomada de decisão e para medidas de 

correções de rumo? A ferramenta está sendo eficiente ao que se propõe? A 

ferramenta está utilizando metodologia adequada com critérios compatíveis com a 

diversidade dos 12 Programas Estratégicos? Qual seu alcance? Quais suas 

limitações?  

Frente a essas questões, a pesquisa teve como objetivo: expor a questão do 

baixo desempenho frente aos critérios da ferramenta Matriz EGPE, apontando 

                                                 
2
 O Portal de Gestão é uma ferramenta acessível via internet, pelo endereço 

www.portoalegre.rs.gov.br/portalgestao. O sistema permite acessos internos (servidores) e externos (cidadãos). 

Por meio do Portal de Gestão, os gestores podem visualizar indicadores, monitorar e avaliar o andamento de 

cada um dos programas e dos seus respectivos projetos e ações. 
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aspectos críticos do processo de avaliação de desempenho de Programas e 

estabelecendo relações entre o processo de avaliação, a “problemática” da baixa 

pontuação e a possibilidade de melhorias e soluções. 

Portanto, a realização da pesquisa se justifica, pois tem seu foco em uma 

situação prática factual, delimitada neste trabalho como “dificuldades” presentes no 

processo de medição e de avaliação de desempenho dos Programas Estratégicos 

da PMPA, objeto deste estudo. Justifica-se, também, pela relevância e atualidade do 

tema, por ser a avaliação de desempenho um instrumento importante para a 

melhoria do gasto público, da qualidade da gestão, bem como para a divulgação de 

resultados de governo.  

Cabe salientar que a PMPA tem buscado na gestão estratégica promover a 

mudança de um sistema tradicional para outro considerado moderno, com formas 

mais eficientes de administrar. Todavia, sabe-se que qualquer modelo necessita de 

constante aperfeiçoamento, sendo que, dentro dessa concepção, um olhar lançado 

por meio de um trabalho de pesquisa acadêmica, da maneira como este trabalho 

propôs fazer, pode vir a trazer contribuições relevantes a este processo.  

O trabalho aqui apresentando inicia com abordagem sobre o BSC, a Gestão 

por Resultados e o BSC adaptado à PMPA. Em seguida, são definidos e descritos 

os Programas Estratégicos e as ferramentas de gestão da PMPA, Portal de Gestão, 

Enterprise Project Management (EPM) e a Matriz de Evolução Gerencial dos 

Programas Estratégicos (EGPE). Posteriormente, é feita a discussão teórica, quando 

são abordados conceitos considerados chave, base para a presente pesquisa. Após, 

é apresentada a pesquisa propriamente e a análise de dados coletados. Por fim, são 

tecidas considerações e reflexões acerca da avaliação de desempenho, das 

dificuldades e problemas relacionados ao desempenho dos Programas Estratégicos. 

Cabe por fim destacar, que o momento mostra-se oportuno para a realização 

de um trabalho de pesquisa a respeito do tema, uma vez que a Prefeitura de Porto 

Alegre, desde 2005, vem desenvolvendo e aperfeiçoando o Modelo de Gestão, 

sendo que, em 2015, completa uma década, portanto, de atuação por meio de 

Programas Estratégicos. 
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1  O BALANCED SCORECARD (BSC) E O MODELO DE GESTÃO POR 
RESULTADOS NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

 

Quando se trata de organizações privadas, sabemos que os detentores de 

capital objetivam que os valores depositados no negócio retornem em forma de 

lucro, portanto sabe-se que o aspecto financeiro, nas organizações privadas, serão 

sempre os mais relevantes. 

Já nas organizações públicas, o aspecto financeiro deixa de ser o mais 

importante, passando a ter maior relevância a missão da organização e também o 

aspecto do cidadão, já que é ele quem exige e utiliza os serviços públicos, sendo o 

cidadão a razão de ser da Administração Pública. 

Nesse contexto, o BSC, que tem origem em uma proposta para organizações 

privadas, necessita de ajustes e de adaptações ao ser implantado na Administração 

Pública.  

Essa é a questão que será tratada neste capítulo, com mais aprofundamento 

nos itens a seguir. 

 

 

1.1  O BALANCED SCORECARD (BSC) 

 

O BSC foi desenvolvido pelos professores Robert Kaplan e David Norton, da 

Harvard Business School, no ano de 1992, sendo uma proposta que traduz a missão 

e a estratégia da organização em um conjunto abrangente de medidas de 

desempenho que serve de base para um sistema de medição e gestão estratégica. 

Inicialmente, Kaplan e Norton apresentaram o BSC como um sistema de 

avaliação do desempenho das organizações, mas, rapidamente, passou a ser 

considerado como um sistema de comunicação e alinhamento da organização com 

novas estratégias e como um grande colaborador na implementação da estratégia. 

Portanto, o BSC foi progredindo de um sistema de avaliação para um sistema de 

gestão (COSTA, 2009). 

Dessa forma, o BSC surgiu relacionado com as limitações dos sistemas 

tradicionais de avaliação do desempenho organizacional em que o reconhecimento 

dos indicadores financeiros, por si só, não era mais considerado suficiente (COSTA, 

2009). 
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Pode-se dizer que por meio de uma estrutura de objetivos, metas e vetores de 

desempenho, que interagem dentro de uma lógica de causa e efeito, o BSC “mede o 

desempenho organizacional sob quatro perspectivas equilibradas: financeira, do 

cliente, dos processos internos da empresa e do aprendizado e crescimento” 

(KAPLAN e NORTON, 1997).  

É possível dizer a inovação no BSC são os medidores de desempenho, 

focados nessas quatro perspectivas, diferenciando-o dos demais sistemas 

gerenciais o fato de que os objetivos e medidas derivam da visão e da estratégia. 

Costa (2006 apud TOSCANO, 2008) afirma que o BSC potencializa o vínculo 

entre o planejamento estratégico e o planejamento operacional, via desdobramento 

da estratégia em ações concretas. Por meio de seu arranjo sistêmico, permite definir 

o que é preciso ser feito para atingir os objetivos da organização, abordado de forma 

abstrata no planejamento estratégico, a partir do ponto em que ele desdobra a 

estratégia em ações concretas, passíveis de serem executadas, mensuradas e 

controladas.  

Para tanto, são definidos os objetivos estratégicos, que são os fins desejados 

e mensuráveis pelos seus indicadores, e as metas, que são os valores que se 

pretende atingir, acreditando-se que o cumprimento delas implique na realização da 

estratégia (COSTA, 2006 apud TOSCANO, 2008). 

Para se implementar a metodologia BSC, segundo Kaplan e Norton (2001), é 

preciso traduzir a estratégia em objetivos e iniciativas específicos, ou seja, responder 

à questão “onde e como se quer chegar”. Em seguida é necessário coletar dados. É 

fundamental, ter o fluxo de informações constante, para saber como está se saindo a 

organização.  

Por fim, dentre todos os aspectos, cabe destacar que a filosofia do BSC 

busca também o melhoramento do nível de feedback e do aprendizado estratégico 

(KAPLAN e NORTON, 1997). Portanto, o ciclo se completa quando o feedback e o 

aprendizado estratégico são inseridos e se tornam alavancas para o crescimento 

individual e da própria organização, quando a mensuração dos indicadores de 

resultados e de esforços se reverte em informações geradoras de conhecimentos, 

visando reforçar os rumos e orientar mudanças organizacionais. (KAPLAN e 

NORTON, 1997). 
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1.2  O BALANCED SCORECARD ADAPTADO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

 

Apesar de ter sido inicialmente desenvolvido em organizações privadas, a 

implementação do BSC tem também sido adotada e bem aceita nas organizações 

sem fins lucrativos e no setor público. 

O uso do BSC em organizações públicas tem início e se difunde com a 

experiência da cidade de Charlotte, na Carolina do Norte, EUA, no início da década 

de 1990, quando é adotada uma estratégia de criação de valor ao cidadão-cliente, 

sendo que, desde então, a ferramenta tem sido adotada como um meio para 

estabelecer foco, prioridade, racionalização e eficiência dos programas estratégicos 

de governo (PERDICARIS; FORMOSO; NOGUEIRA, 2009). 

Por ter sido criada para o setor privado, a lógica das perspectivas propostas 

no BSC visa maximizar a questão financeira, que ocupa o topo da pirâmide de seus 

objetivos estratégico. Entretanto, a utilização da ferramenta de gestão por órgãos 

públicos necessita de modificações a fim de adaptar à estrutura governamental, uma 

vez que o objetivo maior do setor público não é o lucro, não se tem como objetivo o 

sucesso financeiro, e, sim, atender necessidades dos cidadãos. 

A utilização do modelo BSC para uma organização pública deve estabelecer 

perspectivas que se ajustem à sua realidade, sempre mantendo uma relação lógica 

de causa e efeito, onde ao final deverá estar o cidadão, a sociedade a quem serve e 

o que é a sua razão de ser.  

Dessa forma, o BSC pode ser importante na administração pública, sobretudo 

na comunicação à sociedade em relação aos resultados atingidos pela instituição e 

ao alcance de sua missão, sendo, inclusive, muito semelhante ao original, mantendo 

as quatro perspectivas e a estratégia no centro do modelo.  

Kaplan e Norton (2001) sugerem, no entanto, que as entidades 

governamentais devam colocar no topo dos seus scorecards os objetivos de longo 

prazo, ligados à sua missão institucional, já que os indicadores financeiros não 

demonstram se estas organizações estão cumprindo seu papel social.  

Portanto, o que modifica é a posição da perspectiva financeira, que deixa de 

estar no topo da pirâmide de objetivos estratégicos, dando lugar à missão, sempre 

ligada aos anseios do cidadão e da sociedade.  
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Assim, as adaptações têm o objetivo de viabilizar a gestão estratégica nas 

organizações públicas, oferecendo base para servir ao cidadão e a sociedade, 

mantendo os custos e investimentos sob o teto da previsão orçamentária e 

melhorando a articulação interna e externa com os diversos segmentos da 

sociedade. (FELIX, FELIX e TIMOTEO, 2011). 
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2 GESTÃO DO DESEMPENHO À LUZ DO REFERENCIAL TEÓRICO 
 
 

As organizações, sejam elas públicas ou privadas, reconhecem a importante 

ligação do desempenho humano com o desempenho organizacional, pois mais 

abrangente que a avaliação há, atualmente, a gestão do desempenho.  

Esta abrange planejamento, acompanhamento e avaliação e seu objetivo é 

possibilitar o alcance das metas organizacionais e, ao mesmo tempo, o 

desenvolvimento de recursos humanos (GUIMARÃES, 1998). 

Neste capítulo são abordados conceitos, sendo, nos itens a seguir, 

apresentados os conceitos de desempenho, indicadores de desempenho e de 

avaliação, além de outros aprofundamentos, considerados de domínio necessário 

para a realização da pesquisa.   

 
 
 
2.1 CONCEITUANDO DESEMPENHO 
 

 

Atualmente existe um universo amplo para a aplicação da medição de 

desempenho nas organizações. Tradicionalmente, o sistema de medição de 

desempenho tem origem na conotação de controle, mais especificamente o controle 

financeiro.  

No passar dos anos, o conceito de desempenho foi ampliado de forma a 

abrigar aspectos que tenham por objetivo buscar a melhoria contínua da gestão, 

incorporando indicadores físicos e não financeiros à gestão (MARTINS, 2004). 

Segundo Hronec (1994 apud MARTINS, 2004), as medidas de desempenho 

são sinais vitais da organização e elas qualificam e quantificam o modo como as 

atividades ou “outputs” de um processo atingem suas metas. 

A gestão de desempenho surgiu como um conceito alternativo às técnicas 

tradicionalmente utilizadas para a avaliação de desempenho, sendo que o termo 

gestão dá ao mecanismo de avaliação a conotação de um processo que envolve 

atividades de planejamento, de acompanhamento e de avaliação propriamente dita 

(GUIMARÃES, 1998). 

Portanto, o objetivo do sistema de medição de desempenho é estabelecer o 

grau de evolução, estagnação ou involução de seus processos e atividades, assim 



19 

 

 

 

como da adequação ao uso de seus bens e serviços, fornecendo informação 

adequada e no momento preciso, a fim de tomar as ações preventivas e corretivas 

que levem à conquista das metas e objetivos. 

Seguindo as premissas do BSC, o balanceamento da medição de 

desempenho deve seguir diversas perspectivas, tendo como ênfase não somente os 

indicadores financeiros, mas também os indicadores não financeiros. Para isso, em 

sua estrutura conceitual, mensura o desempenho tendo como base as quatro 

perspectivas: financeira, clientes, processos internos e aprendizagem e crescimento.  

Portanto, o importante é que as medidas de desempenho sejam equilibradas 

e envolvam todos os níveis da organização, possibilitando o alinhamento de todos 

os recursos à estratégia organizacional.  

 

 

2.1.1 O Desempenho Organizacional 

 
 

Seguindo com o raciocínio exposto no item anterior, através do BSC 

(KAPLAN e NORTON, 1997), o desempenho organizacional é medido, usualmente, 

sob quatro perspectivas, com a identificação de possíveis indicadores inerentes a 

cada perspectiva:  

 

 perspectiva financeira – visa medir o retorno sobre o investimento e o 

valor econômico agregado;  

 perspectiva do cliente – busca avaliar a satisfação e a retenção do 

cliente, bem como a participação da empresa no mercado;  

 perspectiva dos processos internos – objetiva medir a qualidade, a 

inovação, o tempo de resposta, o custo e o lançamento de novos produtos;  

 perspectiva de aprendizado e crescimento – consiste em atribuir valor 

ao capital humano, ao capital da informação e ao capital organizacional, 

que possibilitem um desempenho inovador. 

 

Cabe lembrar, conforme visto anteriormente, que no BSC adaptado à 

Administração Pública a perspectiva financeira deixa de ser a mais relevante, bem 

como a perspectiva do cliente, que passa ter foco no cidadão e na sociedade. 
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Por fim, cabe destacar, também, que os processos de avaliação de 

desempenho organizacional, historicamente, têm passado por alterações 

significativas, com vistas ao ajuste e ao alinhamento a novos modelos de 

organização e gestão que têm disciplinado a dinâmica de funcionamento do mundo 

organizacional.  

 
 

2.2 INDICADORES DE DESEMPENHO 
 

 

Existem diversos conceitos de indicadores, expressando perspectivas 

sutilmente diferenciadas, porém, há um consenso em que todo tipo de 

monitoramento e avaliação baseia-se no exame de indicadores.  

Em Santos e Cardoso (2001), os indicadores  

 

definem o sentido e o alcance de um programa e medem o alcance 
dos objetivos em cada uma das etapas do programa. [...] são uma 
construção teórica, um símbolo que deve conferir clareza e precisão à 
linguagem dos atores envolvidos no planejamento, na execução e na 
supervisão de um programa. 

 

 

Para Rua (2009), indicadores são medidas que expressam ou quantificam um 

insumo, um resultado, uma característica ou o desempenho de um processo, 

serviço, produto ou organização como um todo. 

Já Ferreira, Cassiolato e Gonzalez (p. 24, 2009) trazem o seguinte conceito:  

 
O indicador é uma medida, de ordem quantitativa ou qualitativa, 
dotada de significado particular e utilizada para organizar e captar as 
informações relevantes dos elementos que compõem o objeto da 
observação. É um recurso metodológico que informa empiricamente 
sobre a evolução do aspecto observado. 

 

No que diz respeito à medição de desempenho, podemos afirmar que é por 

meio de indicadores de desempenho que se operacionaliza a medição e se 

quantifica o desempenho. 

Trazendo para o objeto de estudo deste trabalho, que são os programas 

governamentais, podemos dizer que os indicadores são medidas que definem o 

alcance de um programa e medem o alcance dos objetivos em cada uma das etapas 

de cada programa. 
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A utilização de indicadores de desempenho nas instituições públicas traz 

inúmeras vantagens, sendo destacadas aqui algumas delas, trazidas por Santos e 

Cardoso (2001).  

Do ponto de vista organizacional, a utilização de indicadores possibilita a 

avaliação qualitativa e quantitativa do desempenho, por meio da avaliação de 

programas ou desempenho de departamentos; induz um processo de 

transformações estruturais e também funcionais que permite eliminar inconsistências 

entre a missão da organização, sua estrutura e objetivos; apoia o processo decisório 

de desenvolvimento organizacional e de formulação de políticas, além de apoiar a 

introdução de sistemas de reconhecimento pelo bom desempenho, tanto 

institucionais como individuais (SANTOS; CARDOSO, 2001). 

Outras vantagens, do ponto de vista do gestor público, são: melhoria do 

processo decisório, pois oferece aos gestores públicos a informação necessária para 

desempenhar funções de controle; permite a avaliação do desempenho da gestão, 

associa o desempenho individual (de secretários ou responsáveis por projetos) ao 

desempenho organizacional e aos aspectos de gestão de pessoas; possibilita a 

responsabilização dos gestores a cargo dos projetos, além de viabilizar a 

participação dos cidadãos, uma vez que relatórios periódicos e transparentes do 

desempenho da gestão podem estimular o público a ter mais interesse pelos 

serviços públicos oferecidos, além de encorajar funcionários a prestar serviços de 

melhor qualidade (SANTOS; CARDOSO, 2001). 

Já a formulação de indicadores pode ser realizada por um conjunto de passos 

necessários para assegurar que os princípios do sistema de medição do 

desempenho estejam em conformidade com o desejado pela organização.  

Já a fixação de metas, essa deve decorrer da identificação de prioridades e 

requer, simultaneamente, uma precisa compreensão dos processos de trabalho 

envolvidos, dos resultados (outputs) e dos efeitos esperados (outcomes) de cada 

programa.  
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2.3 CONCEITUANDO AVALIAÇÃO 
 

 

A importância do processo de avaliação do desempenho organizacional pode 

ser caracterizada por meio da afirmação: tudo o que não é medido não é gerenciado 

(KAPLAN; NORTON, 1997, p. 21).  

Segundo o entendimento de Santos e Cardoso (2001), informações 

adequadas sobre o funcionamento da Administração Pública podem ajudar os 

órgãos administrativos a desenvolver suas políticas, administrar seus custos de 

forma mais eficiente, aumentar sua efetividade e promover a transparência da 

gestão pública, qualificando sua prestação de contas à sociedade. 

Em Guimarães (2008), temos que o processo de avaliação pode ser 

desenvolvido em diversos níveis, sob diferentes enfoques, porém sempre pressupõe 

a explicitação de um modelo de avaliação, de um quadro de referência que busca 

resgatar a lógica interna ou a teoria que está subjacente à intervenção, programa ou 

projeto que é objeto da avaliação. 

Para Rua (2009), o conceito de avaliação das ações governamentais, assim 

como o de planejamento, desenvolveu-se a partir das transformações no papel do 

Estado, no âmbito de um grande processo de mudança das relações entre o Estado 

e a sociedade e da reforma da administração pública, que passa do foco dos 

processos para a priorização dos resultados. 

Face ao processo de evolução e mudanças que justifica a utilização de 

metodologias de avaliação de desempenho, cabe apresentar uma conceituação do 

que se entende por avaliar o desempenho. 

Avaliar consiste em atribuir valor àquilo que uma organização considera 

relevante, face aos seus objetivos estratégicos, caracterizando em que nível de 

desempenho ela própria se encontra, com vistas à promoção de ações de melhoria.  

Em outras palavras, trata-se do processo de identificação dos aspectos 

considerados importantes num contexto organizacional; avaliação desses aspectos; 

visualização do desempenho e promoção simultânea de ações de aperfeiçoamento.  
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Porém, segundo Rua (2009):  

 A avaliação formal permite julgar processos, produtos, efeitos ou 
impactos de políticas, programas ou projetos públicos. Diante do 
exposto, podemos afirmar que a avaliação contribui para aperfeiçoar 
a formulação de políticas e projetos – especialmente tornando mais 
responsável a formulação de metas – e apontar em que medida os 
governos se mostram responsivos frente às necessidades dos 
cidadãos. 

 

Importante destacar que a avaliação ganha precisão quando recorre a dados 

quantitativos e qualitativos, combinando abordagens em extensão e em 

profundidade e que a avaliação formal não possui uma única metodologia 

específica, podendo lançar mão de um conjunto de métodos de diagnóstico e de 

análise, de técnicas de coleta de dados como observação, entrevistas, individuais ou 

em grupos e de instrumentos como questionários, formulários, roteiros de 

observação, etc.  

 

Concluída a conceituação da avaliação de desempenho, passa-se à 

discussão da tipologia, com base nos critérios de classificação, construídos para a 

apreciação de algumas das principais metodologias, conforme Lima (2010). 

 

2.3.1 Avaliação e sua tipologia 

 

Sem a pretensão de esgotar o amplo leque de tipologias constante na 

literatura sobre avaliação, seguem aqui as mais recorrentes classificações, 

consideradas relevantes para a presente pesquisa: 

 

2.3.1.1 Quanto ao critério temporal 

 

Tomando-se como referência o critério temporal ou o momento em que se 

realiza, pode-se estabelecer duas modalidades de avaliações:  

Avaliações ex ante: realizadas ao se iniciar a formulação do programa, tendo 

em vista antecipar aspectos a serem considerados no processo decisório tais como 

as relações custo-benefício e custo-efetividade, a pertinência das ações face à 

realidade que pretendem modificar, bem como a sua coerência interna. Também 

denominadas de avaliações de diagnóstico, estas tem como principais objetivos 

“produzir orientações, parâmetros e indicadores que incorporem ao projeto, 
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melhorando seu desenho e suas estratégias metodológicas e de implementação e 

/ou fixar um ponto de partida que permita comparações futuras (linha de base ou 

tempo zero)” (DRAIBE, 2001, p. 19 apud LIMA, 2010). 

Avaliações ex post: desenvolvidas durante ou após a implementação do 

programa, com vistas a aferir os graus de eficiência e de eficácia com que tal 

programa está sendo ou foi implementado, bem como a sua efetividade em termos 

de resultados, impactos e efeitos.  

 

 2.3.1.2 Quanto ao objeto 

 

Quanto ao objeto, distinguem-se como mais representativos dois tipos de 

avaliações:  

Avaliação de Processo ou produto gerado (outputs): procura investigar 

como o programa funciona, observando etapas, mecanismos, processos e 

conexões, quais são as estratégias utilizadas para o alcance dos resultados, ou seja, 

procura articular os meios com os fins. Julga em que medida o programa é 

implementado de acordo com as diretrizes preestabelecidas, qual a relação custo-

benefício, qual a relação entre o produto gerado (outputs) e as metas previstas e até 

que ponto os meios utilizados estão adequados aos fins propostos, tudo isso 

objetivando detectar os fatores que, ao longo da implementação, facilitam ou 

impedem que um dado programa cumpra os seus objetivos da melhor maneira 

possível; 

Avaliação de Resultados ou Impactos (outcomes): consiste em avaliar o 

grau e a qualidade do alcance dos objetivos do programa, ou seja, em que medida 

este provocou mudanças significativas e duradouras, previstas ou não, positivas ou 

negativas, na realidade objeto da intervenção;  

 

 
2.4 DIMENSÕES DO RESULTADO 

 

De acordo com Santos (2012), nas ações governamentais há uma relação de 

causa e efeito entre cinco elementos fundamentais: insumos, processos, produtos, 

resultados e impactos, em que um nível contribui para o outro.  
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Assim, os insumos (inputs) utilizados nos processos levam à entrega de 

produtos (outputs), que geram a realização de resultados intermediários (outcomes), 

que contribuem para a modificação de uma realidade (impacto). 

Além do conceito de resultado, faz-se necessário compreender suas 

dimensões. A literatura apresenta um número variado, contudo, há consenso em três 

dimensões de resultado: eficiência, eficácia e efetividade. 

 

 

3.4.1 Eficiência, eficácia e efetividade. 

 

A gestão por resultados na esfera pública deve contemplar medidas nas 

dimensões de efetividade, eficácia e eficiência, pois uma organização pública, para 

prestar serviços com excelência, precisa realizar a sua função social (efetividade) 

com qualidade na prestação de serviços (eficácia) e com o menor consumo de 

recursos possível (eficiência) (COSTA; GHELMAN, 2006). 

Por isso, um BSC voltado para a realidade pública deve ter medidas de 

desempenho que meçam a satisfação do cidadão/sociedade (efetividade) com os 

serviços prestados pelo Estado. Além disso, este modelo deve verificar se a ação 

pública atende com qualidade o cliente que usufrui deste serviço (eficácia) e se há 

uma otimização dos recursos públicos despendidos no cumprimento desta ação 

(eficiência) (COSTA; GHELMAN, 2006). 
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3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS DA PESQUISA 

 

 

Frente à classificação por Gil (2002), que distingue a pesquisa quanto aos 

procedimentos técnicos, o presente trabalho pode ser classificado como pesquisa de 

campo e documental.   

Pesquisa de campo, porque houve a coleta de dados primários, com 

investigação empírica realizada no local onde ocorre o fenômeno, ou onde estavam 

disponíveis os elementos para explicá-lo.  

Nesse sentido, foi realizada uma investigação junto à Secretaria Municipal de 

Planejamento e Orçamento, SMPEO, local responsável pela gestão de desempenho 

dos Programas Estratégicos, onde foram aplicados os questionários, realizada a 

entrevista e também onde foram consultados os documentos disponibilizados para a 

pesquisa. 

Portanto, a pesquisa foi desenvolvida com foco nos métodos e procedimentos 

desenvolvidos nessa Secretaria, que vem sendo considerada referência para outros 

órgãos.  

Quanto aos instrumentos de pesquisa, foi realizada uma entrevista com o 

Coordenador-Geral dos Programas e aplicado um questionário do tipo fechado aos 

12 Gerentes dos atuais Programas Estratégicos, combinando questões dicotômicas 

e questões de múltipla escolha, com opção de respostas hierarquizadas, por meio 

dos quais foi possível levantar informações relevantes, delimitar as “dificuldades” e 

analisar as diferentes manifestações dos profissionais envolvidos. 

Quanto ao objetivo da pesquisa, é possível classificá-la como pesquisa 

descritiva, de acordo com Bervian e Cervo (2002), pois a pesquisa apresenta e 

expõe as características do fenômeno, mediante a apresentação de informações e 

dados que servem de base para explicá-lo.  

A pesquisa descritiva busca identificar e descrever as características de 

determinado fenômeno ou o estabelecimento de relações entre variáveis. “A 

pesquisa descritiva observa, registra, analisa e correlaciona fatos e fenômenos 

(variáveis) sem manipulá-los” (BERVIAN; CERVO, 2002, p. 66). 
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Também é possível classificá-la como descritiva, conforme Gil (2002), pois a 

pesquisa buscou descrever as características do fenômeno, por meio de utilização 

de técnica padronizada de coleta de dados, no caso o questionário estruturado.  

Pode, ainda, ser considerada analítica e avaliativa, com predominância da 

pesquisa de natureza quantitativa, uma vez que foram analisados os dados através 

de procedimentos estatísticos, com base nas informações colhidas pelo 

questionário. 

Os dados levantados pelo questionário foram quantificados e analisados, 

levando-se em consideração o quantitativo de respostas dadas, ou seja, o número 

de vezes que a resposta se repetiu. Nessa abordagem, há a preocupação com a 

objetividade, na perspectiva de assegurar a precisão dos dados, pois foi utilizada 

“[...] a descrição matemática como linguagem, ou seja, a linguagem matemática é 

utilizada para descrever as causas de um fenômeno [...]” (TEIXEIRA, 2007 p. 136). 

A partir dos dados quantificados, a pesquisa buscou estabelecer relações, 

tecer considerações e formular conclusões, além de tratar não só da aparência do 

fenômeno estudado como também da sua essência, visualizando a possibilidade de 

melhorias e soluções. 
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4 O BALANCED SCORECARD IMPLANTADO NA PMPA, O MODELO DE 

GESTÃO E OS PROGRAMAS ESTRATÉGICOS  

 

Desde o ano de 2005 a PMPA atua por meio da metodologia de Programas 

Estratégicos em um Modelo de Gestão por Resultados. As ações são pensadas e 

executadas por meio de Programas Estratégicos, buscando o cumprimento dos 

objetivos do Mapa Estratégico e a concepção dos Programas Estratégicos está 

baseada no período em que vigora o Plano Plurianual (PPA). 

Os conceitos que orientam o processo de execução dos Programas 

Estratégicos em Porto Alegre estão baseados na metodologia do Balanced 

Scorecard (BSC) e na configuração do Processo de Gestão da Estratégia Orientado 

a Resultados, modelo adaptado para as características das organizações públicas.  

Nos itens a seguir são abordados, com mais aprofundamento, aspectos 

referentes a essa configuração. 

 

 

4.1  O BALANCED SCORECARD (BSC) IMPLANTADO NA PMPA 

 

Como consta no Manual do Modelo de Gestão, p. 88, a implantação do BSC 

no Modelo de Gestão da PMPA teve início em 2005, a partir da parceria com o 

Programa Gaúcho da Qualidade e Produtividade (PGQP) e o Movimento Brasil 

Competitivo (MBC).  

A Prefeitura adotou o BSC sustentado na identificação de desempenhos, 

objetivos e metas e, também, com a possibilidade de ter a execução física e 

financeira dos Programas Estratégicos acompanhada em tempo real através na 

ferramenta Portal de Gestão.  

Nesse contexto, cabe destacar um trecho da entrevista do Coordenador-Geral 

dos Programas Estratégicos: 

 
[...] se fez opção de se usar essa metodologia, como metodologia que 
daria suporte às ações de governo e políticas públicas, digamos 
assim. Na época foi feita uma parceria, um convênio com o PGQP, 
Programa Gaúcho de Qualidade, também com o movimento Brasil 
Competitivo, e essa metodologia foi inserida e implantada pelas 
consultorias parceiras, complementando o modelo participativo em 
prática na época. Resumidamente, essa foi a tomada de decisão que 
se teve. A aplicabilidade no mercado, a possibilidade de aplicar em 



29 

 

 

 

gestão pública e por ser uma ferramenta que seria um diferencial para 
as entregas da Prefeitura (informação verbal).

3
 

 

Ao se falar da implantação do BSC e do Modelo de Gestão, observa-se que o 

processo segue uma sequência de fases. Na primeira fase, houve o estabelecimento 

das diretrizes expressas no Mapa Estratégico e a estruturação da Visão Sistêmica. 

O objetivo inicial foi o de introduzir os primeiros conceitos, para que fossem 

desenvolvidos componentes necessários para se começar a aplicar o Modelo. Nesse 

estágio, foram definidos 21 Programas Estratégicos que compuseram o Plano 

Plurianual 2006-2009 (PORTO ALEGRE, 2014, p. 88). 

A segunda fase foi definida como de aprendizado. Nessa fase, foi feita a 

primeira revisão dos Programas Estratégicos, a territorialização e a definição das 

competências a serem desenvolvidas junto aos servidores municipais, sendo em três 

níveis de liderança: estratégica, intermediária e de execução (PORTO ALEGRE, 

2014, p. 88). 

Posteriormente, em 2009, foi feita a revisão dos 21 Programas Estratégicos 

até então existentes, visando dar mais agilidade na execução, evitando 

sombreamento de funções e permitindo melhor controle, foram realizados 

agrupamentos, exclusões e inclusão de novos Programas. Nesse momento, a 

Estratégia passou a abranger 12 Programas, formato que se mantém até hoje 

(PORTO ALEGRE, 2014, p. 94). 

Com a escolha de Porto Alegre como uma das sedes da Copa do Mundo – 

FIFA, ainda em 2010, foi incluído o Programa Porto Alegre Copa 2014, encerrado 

logo após a realização do evento.  

Em 2013, foi realizada nova revisão do Mapa Estratégico, buscando 

alinhamento com objetivos desenhados por um novo plano de governo, sendo esses 

objetivos redefinidos para um horizonte temporal que considera entregas para o 

período 2014-2017 (PORTO ALEGRE, 2014, p. 32). 

A PMPA atualmente se encontra no que declara ser a terceira fase da 

implantação, cujo objetivo consiste em consolidar e expandir o Modelo de Gestão. A 

implementação mais significativa nesta fase foi o alinhamento da estratégia com o 

orçamento, quando o PPA 2014-2017 foi elaborado e aprovado contendo as ações 

                                                 
3
 A entrevista na íntegra encontra-se transcrita no Apêndice B. 
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detalhadas de cada Programa, com o orçamento alinhado à essas ações  

priorizadas (PORTO ALEGRE, p. 31, 2014). 

 

 

4.2 O MODELO DE GESTÃO E OS PROGRAMAS ESTRATÉGICOS  
 

 

No atual Modelo de Gestão, as prioridades de governo são agrupadas em 

Programas Estratégicos, divididos em Eixos, cuja execução transpassa e permeia 

diversas Secretarias, proposta chamada de transversalidade. 

Essa proposta é considerada uma mudança frente ao modelo tradicional de 

gestão, cujas ações são desenvolvidas e responsabilizadas a cada Secretaria, ou 

seja, ações relacionadas à saúde centradas na Secretaria de Saúde, ações voltadas 

para a educação centradas na Secretaria de Educação, e assim por diante.  

A atuação sob a forma de Programas e não mais por secretarias, ao mesmo 

tempo em que tem por finalidade melhorar os resultados da Administração, também 

exige maior empenho e esforço das estruturas, das áreas e dos profissionais 

envolvidos, uma vez que a chamada transversalidade, com a necessidade de 

interface entre áreas que anteriormente não atuavam em conjunto, expõe a 

necessidade de alinhamento entre os envolvidos e maior sinergia entre áreas. 

Os Programas passaram a considerar na sua estruturação as premissas do 

Modelo de Gestão com entregas definidas, sendo constituídos levando em 

consideração o horizonte temporal do instrumento de planejamento, para um 

período de quatro anos, que é o Plano Plurianual (PORTO ALEGRE, p. 21, 2014).   

Como foi dito, ao invés de tratar cada órgão em separado, as prioridades de 

governo no atual Modelo são agrupadas em Programas, divididos em Eixos. Até 

2012, eram quatro eixos (Ambiental, Social, Econômico e Gestão). Em 2013 os 

Programas foram divididos em três Eixos (Ambiência, Social e Gestão). Para 2014, 

os três Eixos foram consolidados após uma revisão do Mapa Estratégico, já 

incorporados ao Plano Plurianual 2014-2017 (PORTO ALEGRE, p.21, 2014).   
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4.2.1 PREMISSAS DO MODELO DE GESTÃO 

 

O Modelo de Gestão, de acordo com o Manual do Modelo de Gestão (2014), 

segue alguns princípios básicos, que norteiam o Modelo, chamados de premissas. 

A seguir, são apresentadas as premissas: 

 

QUADRO 1- PREMISSAS DO MODELO DE GESTÃO 

 
Transversalidade 

 
Territorialidade 

 
Transparência 

 
Liderança 

 

 
Articula a integração de várias 

secretarias e órgãos na execução 
das ações dos Programas 

Estratégicos. Essa proposta de 
trabalhar com transversalidade 
tenta romper com um modelo 
tradicional da estrutura física, 

administrativa e burocrática que 
ainda é muito verticalizado e 

segmentado. A proposta é que 
cada programa seja constituído 
por ações com atividades que 

permeiam as diversas Secretarias 
e Departamentos. 

 
Considera a diversidade 

das 17 regiões do 
Orçamento Participativo, 

sendo que o modelo 
precisou também se 
ajustar a tradição da 

cidade na participação 
popular e nas diferenças 

existentes entre 
diversas regiões. 

 
Permite a todos 

os cidadãos 
conferirem na 

internet, por meio 
do Portal de 
Gestão, o 

andamento dos 
Programas, uma 
vez que tem se 

buscado 
consolidar a 
cultura da 

transparência na 
administração 

municipal. 
 

 
Considera o 

empoderamento 
dos indivíduos 

em seus 
diversos 

campos de 
atuação. 

Fonte: elaborado pelo autor, com base no Manual do Modelo de Gestão (2014), p. 19. 

 

Pode-se destacar, dentre as premissas, a questão da transparência, direito 

garantido pela Constituição Federal de 1988 e também pela Lei Federal n. 12.527 de 

2011, Lei de Acesso à Informação, bem como a proposta de atuação por meio da 

transversalidade, aspecto considerado relevante para a presente pesquisa e que 

caracteriza uma mudança frente ao modelo tradicional, considerado vertical e 

segmentado. 

 

  

4.2.3 PAINEL DOS PROGRAMAS ESTRATÉGICOS 

 

No Modelo de Gestão da PMPA, os projetos são agrupados em Programas 

Estratégicos de Governo, com objetivos e finalidades específicos, divididos em 3 (três) 

Eixos.  Como já abordado nos itens anteriores, as ações e etapas dos Programas se 

desenvolvem de forma transversal, permeando as Secretarias e Departamentos.  
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Os atuais Programas são em total de 12 (doze), distribuídos em Eixos de Atuação 

(Ambiência, Social e Gestão) redefinidos após a revisão do Mapa Estratégico, 

incorporados ao Plano Plurianual 2014-2017 (PORTO ALEGRE, p. 33, 2014). 

A seguir são apresentados os Eixos, seus respectivos Programas e seus 

principais indicadores, com base na Lei 11.748 de 2014, Plano Plurianual 2014-2017 do 

Município de Porto Alegre. 

 

QUADRO 2   

PAINEL DOS PROGRAMAS ESTRATÉGICOS E EIXOS DE ATUAÇÃO 

OBJETIVOS, JUSTIFICATIVAS E PRINCIPAIS INDICADORES 

 

 
EIXO AMBIÊNCIA - Os Programas Estratégicos deste Eixo buscam projetar uma cidade que contemple na sua dinâmica de 
desenvolvimento e padrões de consumo o respeito e cuidado dos recursos naturais das gerações presentes e futuras, distribuindo 
e ofertando bens e serviços que garantam o conforto e dignidade humana a todos os cidadãos. 
 

. 
PROGRAMA 

 
OBJETIVO 

 

 
JUSTIFICATIVA 

 
INDICADORES 

 
CIDADE EM 
TRANSFORMAÇÃO 

 
Integrar todas as ações municipais 
que tratam de intervenções na 
ambiência e na estruturação 
urbana, visando à qualificação da 
mobilidade e da implantação de 
novos loteamentos, à valorização 
do patrimônio cultural e natural e à 
melhoria do saneamento 
ambiental.  
 

 
Proporcionar à população maior 
segurança e fluidez nos 
deslocamentos, incrementar a 
construção de novos loteamentos, 
além de preservar a história e 
melhorar a qualidade das condições 
naturais do ambiente urbano. 

 
Novas áreas Verdes 
implantadas 
 
Rede de Drenagem 
Executada  
 
Projetos Viários 
Elaborados 

 
DESENVOLVER COM 
INOVAÇÃO 

 
Promover o desenvolvimento da 
Cidade, fortalecendo o 
planejamento urbano sob a 
perspectiva da sustentabilidade 
socioambiental e dinamizando a 
matriz econômica do Município ao 
incentivar o crescimento dos 
setores produtivos, a diferenciação 
do capital humano, a inovação e a 
tecnologia.   

 
Fomentar o desenvolvimento 
econômico, potencializando as 
vantagens competitivas da Cidade e 
incentivando a inovação, o 
empreendedorismo e a maior 
qualificação do capital humano, de 
forma a ampliar as oportunidades de 
trabalho e de renda da população. 
Garantir o planejamento urbano sob a 
perspectiva da sustentab. 
socioambiental, resultando no 
crescimento ordenado da Cidade. 
 

 
Bolsas de estudo 
UNIPOA 
Planos territoriais e 
setoriais  
Taxa de desemprego 
de Porto Alegre  
Capacitações para o 
mercado de trabalho  
Licenciamento de 
atividades econômicas 

 
QUALIFICA POA 

 
Buscar excelência na prestação de 
serviços públicos, promovendo 
intervenções que assegurem 
mobilidade, acessibilidade 
infraestrutura e saneamento de 
qualidade, aos cidadãos. 

 
Proporcionar ambientes urbanos de 
qualidade para o bem-estar da 
população por meio da execução de 
atividades de manutenção, 
adequação e fiscalização dos serviços 
em geral. 

 
Atendimento a 
reclamações 156 no 
prazo  
Estações e/ou 
terminais de ônibus 
qualificados  
Fiscalizações de 
serviço realizadas 
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EIXO SOCIAL - Compreende os Programas Estratégicos voltados à promoção do desenvolvimento social, especialmente para os 
porto-alegrenses que mais precisam da ação governamental integrada. Busca prover aos cidadãos acesso à educação, saúde, 
cultura e lazer e segurança. Promove também especial atenção às nossas crianças, adolescentes e jovens, por meio de uma rede 
de proteção social que assegure seu desenvolvimento. 

. 
PROGRAMA 

 
OBJETIVO 

 

 
JUSTIFICATIVA 

 
INDICADORES 

 
INFÂNCIA E 
JUVENTUDE 
PROTEGIDAS 

 
Implantar políticas e promover  
ações para o integral cumprimento do 
Estatuto da Criança e do Adolescente 
- ECA -, no que diz respeito à 
educação, saúde, segurança, 
assistência, esporte, cultura e lazer. 
Foco do Programa: Crianças, 
adolescentes e jovens. 

 
Garantir às crianças, adolescentes 
e jovens o acesso à educação, à 
saúde, à atenção social e às 
práticas esportivas, culturais e de 
lazer, com vistas a prevenir 
situações de vulnerabilidade e de 
risco social, a violência, a gravidez 
precoce e o uso de substâncias 
psicoativas, com o fortalecimento 
de vínculos afetivos com a família 
e a sociedade. 

 
IDEB Anos finais e 
iniciais; 
Atendimento a 
crianças e 
adolescentes em ativ.  
recreat. e de lazer;  
Escolas de Ed. Infantil 
e Fund. que atendem 
em turno integral ; 
Escolas atendidas 
com equipamentos 
eletrônicos de 
segurança ; 
Cobertura de Pré-
Natal. 
 

 
PORTO ALEGRE MAIS 
SAUDÁVEL 

 
Ampliar e qualificar a rede de 
atendimento de Saúde, no que tange 
à infraestrutura e seus serviços de 
Saúde e de Gestão, bem como as 
suas Políticas de Promoção e 
Prevenção. 

 
Oferecer atendimento 
humanizado, fortalecendo ações 
de promoção e de prevenção à 
saúde para melhoria da qualidade 
de vida da população. 

 
Transmissão vertical 
do HIV ; 
Novos leitos 
hospitalares ofertados;  
Cobertura 
atendimento básico 
pelas Eq. de Saúde da 
Família - ESF; 
Taxa de leitos do SUS 
regulados. 
 

 
PORTO DA INCLUSÃO 

 
Atuar com ações que busquem a 
autossustentabilidade dos cidadãos, 
mediante políticas públicas que 
promovam a inclusão social, tais como 
capacitação, moradia, assistência 
social, acesso universal à saúde e 
inserção no mercado de trabalho. 

 
Promover o acesso da população 
mais vulnerável às políticas 
sociais inclusivas, de forma a 
oportunizar a emancipação dos 
cidadãos. 

 
Adultos em situação 
de rua capacitados ; 
Atendimento a 
famílias no serviço de 
proteção ; 
Capacitação para a 
inclusão social; 
Número de 
Unid. habitacionais 
entregues à 
população; 
 Bônus moradia 
concedidos. 
 

 
PORTO DA IGUALDADE 

 
Promover ações que garantam a 
proteção dos direitos dos grupos 
vulneráveis, efetivando o acesso aos 
serviços em igualdade a todos os 
munícipes. Ainda, estabelecer e 
executar políticas públicas destinadas 
à saúde, proteção, defesa e bem-estar 
animal em Porto Alegre. 

 
Justificativa: Ampliar políticas 
públicas para a defesa dos direitos 
humanos aos grupos vulneráveis, 
além de garantir a proteção para 
os animais por meio da defesa 
dos seus direitos. 
 
Foco do Programa: Políticas 
públicas para a defesa dos direitos 
humanos aos grupos vulneráveis 
e dos direitos dos animais. 

 
Diligências realizadas 
pelos agentes fiscais 
de direitos dos 
animais; 
  
Participantes em 
eventos de promoção 
da igualdade racial. 

 
 
PORTO VIVER 

 
Promover o acesso universal ao 
patrimônio cultural, esportes, lazer e 
turismo, bem como qualificar 
equipamentos recreativos e culturais, 
garantindo meios de ampliação, 
adequação e conservação. 

 
Garantir à população o acesso 
universal à arte, à diversão e ao 
esporte. 

 
Participações em 
eventos culturais e 
esportivos;  
Equipamentos 
recreativos e culturais 
revitalizados. 
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SEGURANÇA 
INTEGRADA 

 
Objetivo: Garantir ambiente seguro à 
população por meio do planejamento 
das ações que visam à proteção de 
bens e de serviços, à promoção da 
educação e da prevenção à violência, 
o mapeamento de áreas de risco e a 
integração entre órgãos do município 
e polícias. 

 
Justificativa: Atuar de forma 
preventiva e comunitária em 
ações de segurança, promovendo 
ambiente seguro, prevenção ao 
vandalismo, segurança no 
trânsito, controle e monitoramento 
das situações de risco em toda 
cidade. 

 
Mapeamento das 
áreas de risco; 
Percentual  
Tempo médio de 
atendimento em 
Gestão de Crise;  
Ampliação dos 
equipamentos 
eletrônicos de 
segurança nos 
órgãos;  
Convênios de 
integração para 
prestação de serviços. 

 
EIXO GESTÃO - Para ter excelência na prestação dos serviços públicos, compreende os Programas Estratégicos que reforçam o 
compromisso da Prefeitura com a democracia participativa, ações para modernização da gestão pública, otimização de recursos, 
aumento de receitas para novos investimentos e valorização dos servidores públicos. 
 

. 
PROGRAMA 

 
OBJETIVO 

 

 
JUSTIFICATIVA 

 
INDICADORES 

 
CIDADE DA 
PARTICIPAÇÃO 
 

 
Garantir a participação da sociedade 
por meio do fortalecimento do 
Orçamento Participativo e da 
governança local. 

 
Qualificar e fortalecer o 
processo do Orçamento 
Participativo e dos demais 
instrumentos de participação e 
de comunicação para garantir a 
transparência das políticas 
públicas junto à sociedade. 

 
Acordos de cooperação 
técnica;  
Aumento de assinantes 
e seguidores nos canais 
de mídia social;  
Tempo médio de espera 
na fila de atendimento 
do 156;  
Demandas concluídas a 
partir do Plano de 
Investimento. 
 

 
GESTÃO TOTAL 

 
Qualificar a gestão administrativa e 
financeira pela eficiência do controle 
do gasto público, incremento de 
receitas e prospecção de novas fontes 
de recursos. Promover a qualificação 
da área de tecnologia , informação e 
comunicação. 

 
Implementar melhores práticas 
de gestão, visando otimizar os 
recursos disponíveis de modo a 
qualificar e ampliar os 
resultados do modelo 
operacional da Prefeitura. 

 
Revisão de processos 
de trabalho;  
Execução orçamentária  
Receitas próprias 
geradas;  
Ações detalhadas no 
sistema de 
gerenciamento. 
 

 
VOCÊ SERVIDOR 

 
Qualificar e modernizar as políticas de 
atração e retenção de pessoal por 
meio da elaboração e gestão de um 
plano de carreira que priorize o 
desenvolvimento de servidores 
profissionais com competências, 
habilidades e atitudes alinhadas às 
estratégias da Prefeitura e demandas 
da sociedade. 

 
Desenvolver Ações que 
permitam manter o quadro de 
servidores motivado, capacitado 
e comprometido com a melhoria 
da prestação de serviços para 
sociedade. 
 
Foco do Programa: Servidores 
Públicos Municipais. 

 
Satisfação no trabalho 
dos servidores 
municipais; 
Capacitação de 
servidores pela Escola 
de Gestão Pública; 
Tempo de permanência 
dos servidores nos 
Quadros Municipais;  
Saídas de servidores 
dos Quadros 
Estatutários por 
Exoneração. 
 

Fonte: elaborado pelo autor, com base na Lei Municipal. n. 11.748/2014 - PPA 2014 – 2017. 
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5 FERRAMENTAS DE GESTÃO ADOTADAS PELA PMPA 

 

Na PMPA, o uso da tecnologia da informação tornou-se fundamental para que 

o planejamento estratégico fosse incorporado à rotina, permitindo que o registro de 

informações e dados relativos ao Modelo de Gestão seja feito de forma estruturada e 

padronizada, possibilitando o compartilhamento destes conteúdos pela internet.  

Diversas ferramentas foram adotadas e desenvolvidas no esforço de 

disseminar, comunicar e dar transparência aos processos de gestão, sendo que 

algumas ferramentas passaram a ter papel fundamental como apoio ao 

Planejamento Estratégico.  

Dessa forma, o Modelo de Gestão atual utiliza como ferramenta de 

operacionalização, principalmente, o Portal de Gestão, que por sua vez apoia-se no 

Enterprise Project Management (EPM) e na Matriz de Evolução Gerencial dos 

Programas Estratégicos (EGPE). 

 A seguir são detalhadamente apresentadas cada uma das ferramentas 

utilizadas na gestão dos Programas Estratégicos. 

 

  

5.1 O Portal de Gestão 

 

O Portal é a principal ferramenta de operacionalização, surgiu devido à 

necessidade de se manter a contínua comunicação interna e de disponibilizar meios 

de informação e qualificação adequados ao cidadão, permitindo o acompanhamento 

da execução por Programa e por ação. 

 È uma ferramenta que faz o gerenciamento de todos os Programas 

Estratégicos do governo municipal, sendo outro instrumento que garante 

transparência ao cidadão quanto às políticas públicas de Porto Alegre, podendo ser 

acessado pela internet. 
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5.2 O Enterprise Project Management (EPM) 

 

Como consta no Manual do Modelo de Gestão, p. 24, no ano de 2011 foi 

adotado o sistema de gestão de projetos EPM (Enterprise Project Management) 

como ferramenta complementar ao Portal de Gestão, com total integração entre 

eles.  

O EPM é um aplicativo para gerenciamento de projetos e portfólios utilizado 

pela Prefeitura com o objetivo de qualificar o processo de planejamento, 

programação de atividades e representação gráfica de informações sobre os 

projetos priorizados. 

A ferramenta permite agregar variáveis para o efetivo controle das atividades, 

como custos e equipes, e contribui para a detecção e solução de problemas 

encontrados durante a execução dos projetos. 

Esse ambiente é disponível para todos os usuários e tomadores de decisão 

que, por meio de filtros, podem visualizar a vinculação das ações com vários 

Programas, ampliando a comunicação e transversalidade e avaliando pontos críticos 

para o andamento dos projetos. 

Através do EPM, os líderes de ação, etapas e subetapas efetuam a 

atualização de todas as informações dos projetos, que pelo processo de integração 

da ferramenta com o Portal de Gestão, atualiza a situação na ferramenta gerencial.  

Portanto, o sistema de gestão de projetos utilizado pela Prefeitura serve como 

ferramenta complementar ao Portal de Gestão, com o objetivo de qualificar o 

processo de planejamento, programação de atividades e representação gráfica de 

informações sobre os projetos priorizados, contribuindo para a tomada de decisões 

por meio de relatórios de acompanhamento e indicadores em um ambiente 

colaborativo, centralizado e disponível na internet.  

 

 

5.3 A Matriz de Evolução Gerencial dos Programas Estratégicos (EGPE) 

 

A Matriz EGPE acompanha e mede como a estrutura coletiva de 

gestão executa e reporta suas atividades e informações ao sistema gerencial. 
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Quanto aos critérios de avaliação, a Matriz EGPE atualmente trabalha com 07 

(sete) temas, cada tema pode conter até 6 (seis) critérios específicos. A ferramenta 

analisa questões como liderança, indicadores de Programa, indicadores de ação, 

orçamento, EPM, gerenciamento e complexidade. 

Em 2014, foi atualizada e passou a considerar também os projetos inseridos 

no sistema de gestão utilizado pela prefeitura, o Enterprise Project 

Management (EPM).  

Dessa forma, a EGPE acompanha e mede como a estrutura coletiva de 

gestão está executando e reportando suas atividades e informações ao sistema 

gerencial. Os resultados podem ser consultados no Portal de Gestão. 

No quadro a seguir, é apresentado um critério de cada tema, apenas para 

uma rápida visualização de como funcionam os critérios, seus valores e seus pesos. 

 

QUADRO 3 - Critérios da Matriz EGPE 

Grupo Critério P
es

o
 

0 1 2 3 4 

1 -Liderança 

GTG (Reunião 
convocada pelo 
Gerente para todos os 
líderes de ação 
correntes (100%) do 
Programa com uma 
pauta específica); 
obs.: Programas com 
mais de 20 lideres 
podem realizar o GTG 
em 2 momentos (soma-
se as participações) 

21 

Pelo menos 
uma das 
reuniões do 
Mês com até 
30% dos 
líderes 
presentes 

Pelo menos 
uma das 
reuniões do 
mês com 
participação 
de 30,1% a 
60%  dos 
líderes 
presentes 

Pelo menos 
uma das 
reuniões do 
mês com 
participação 
de 60,1% a 
80%  dos 
líderes 
presentes 

Pelo menos 
uma das 
reuniões do 
mês com 
participação 
de 80,1% a 
95%  dos 
líderes 
presentes 

Pelo menos 
uma das 
reuniões do 
mês com 
participação 
de 95,1% ou 
mais  dos 
líderes 
presentes 

2-Indicadores de 
Programa 

Desempenho dos 
Indicadores: 
- Avaliar o percentual  
dos indicadores que 
atendam o padrão de 
avaliação. 
* O padrão de variação: 
10% p/mais 10% 
p/menos em relação à 
meta estabelecida e 
não ter medição igual a 
meta (100% 
atingimento nas  2 
ultimas medições 
consecutivas) 

10 

Até 50% dos 
indicadores 
de acordo 
com o 
padrão de 
variação 

De 50,1% a 
60% dos 
indicadores 
de acordo 
com o 
padrão de 
variação 

De 60,1% a 
80% dos 
indicadores 
de acordo 
com o 
padrão de 
variação 

Mais de 
80,% dos 
indicadores 
de acordo 
com o 
padrão de 
variação 

O programa 
possui  4 
indicadores 
certificados 
dos quais 
pelo menos 
95,1% dos 
indicadores 
estão de 
acordo com 
o padrão de 
variação 
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3-Indicadores de 
Ação 

Ação Corretiva: 
Para indicador com 
farol em VERMELHO 
ou AMARELO é 
obrigatório a inclusão 
de AÇÃO CORRETIVA 
informando o número 
de ordem da(s) 
respectivas etapa(s) 
e/ou subetapa(s). 

11 

Até 50% das 
análises e 
ações 
corretivas 
para os 
indicadores 
com 
desempenho 
em vermelho 
ou amarelo 
de acordo 
com sua 
periodicidade 

De 50,1 a 
60% das 
análises e 
ações 
corretivas 
para os 
indicadores 
com 
desempenho 
vermelho ou 
amarelo 

De 60,1 a 
80% das 
análises e 
ações 
corretivas 
para os 
indicadores 
com 
desempenho 
vermelho ou 
amarelo 

De 80,1 a 
95% das 
análises e 
ações 
corretivas 
para os 
indicadores 
com 
desempenho 
vermelho ou 
amarelo 

Ter todos os 
indicadores 
com 
desempenho 
em verde 
OU pelo 
menos 
95,1% das 
análises e 
ações 
corretivas 
para os 
indicadores 
com 
desempenho 
vermelho ou 
amarelo 

4-Orçamento 
Execução 
Orçamentária do 
Programa 

14 

Ter 
empenhado 
em nível 5 
até 50% de 
90% de 1/12 
por mês do 
orçamento 
atual 

Ter 
empenhado 
em nível 5 
de 50,1 a 
60% de 90% 
de 1/12 por 
mês do 
orçamento 
atual 

Ter 
empenhado 
em nível 5 
de 60,1 a 
80% de 90% 
de 1/12 por 
mês do 
orçamento 
atual 

Ter 
empenhado 
em nível 5 
de 80,1 a 
95% de 90% 
de 1/12 por 
mês do 
orçamento 
atual 

Ter 
empenhado 
em nível 5 
de 95,1 a 
100% de 
90% de 1/12 
por mês do 
orçamento 
atual 

5-Gerenciamento 

Ação: 
- Avaliar se as ações 
possuem detalhamento 
através de suas etapas 

16 

Alguma ação 
sem 
detalhamento 
ou Até 50% 
das suas 
etapas 
atualizadas  

De 50,1 a 
60% das 
suas etapas 
atualizadas  

De 60,1 a 
80% das 
suas etapas 
atualizadas 

De 80,1 a 
95% das 
suas etapas 
atualizadas 

Maior que 
95,1% das 
suas etapas 

6-Complexidade Conclusão de etapas 7 -  

Até 40% das 
etapas 
previstas 
para o 
período já 
estão 
concluídas 

De 40,1 a 
60% das 
etapas 
previstas 
para o 
período já 
estão 
concluídas 

De 60,1 a 
80% das 
etapas 
previstas 
para o 
período já 
estão 
concluídas 

Ter pelo 
menos 
80,1% das 
etapas 
previstas 
para o 
período já 
concluídas 

7 - EPM 
Alteração (aumento de 
prazo) na data final dos 
projetos  

  

Até 30% dos 
projetos sem 
alteração na 
data final do 
projeto no 
programa. 

De 30,1 a 
50% dos 
projetos 
sem 
alteração 
na data 
final do 
projeto no 
programa  

De 50,1 a 
70% dos 
projetos sem 
alteração na 
data final do 
projeto no 
programa 

De 70,1 a 
90% dos 
projetos sem 
alteração na 
data final do 
projeto no 
programa 

 
90,1% ou 
mais dos 
projetos sem 
alteração na 
data final do 
projeto no 
programa 

 

Fonte: Matriz EGPE /Smpeo/Pmpa 
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Medidos os resultados, ocorre o reconhecimento, por meio de uma 

premiação.  

A premiação ocorre mensalmente, como forma de destacar a ação de 

Gerentes, equipes de execução orçamentária, lideranças vinculadas aos Programas 

distribuídas nos diversos órgãos da administração e agentes setoriais que atuam 

para auxiliar na organização das informações e na melhoria de processos internos 

de cada secretaria. 

Ao final do exercício, o prêmio Loureiro da Silva reconhece a categoria 

Programa Estratégico e premia o Programa que alcançou o maior desempenho no 

período. 
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6 O MODELO DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DOS PROGRAMAS 

ESTRATÉGICOS DA PMPA 

 

De acordo com o que já foi exposto nos capítulos anteriores, sabe-se que o 

controle e a medição do desempenho dos Programas Estratégicos da PMPA é 

realizada a partir do desenvolvimento da Matriz de Resultados EGPE, Matriz de 

Evolução Gerencial dos Programas Estratégicos. 

Esta ferramenta tecnológica foi elaborada a fim de pontuar e avaliar cada um 

dos Programas, com foco na execução orçamentária, no cumprimento do seu 

planejamento e de seus prazos pré-estabelecidos, no monitoramento de seus 

indicadores e resultado frente às metas, além de fomentar as Estruturas Coletivas de 

Gestão.  

Com base na pontuação obtida por cada Programa, a metodologia de 

avaliação prossegue, com a realização de seminários mensais, onde titulares e 

adjuntos de todas as secretarias e departamentos se reúnem com a presença do 

Vice-prefeito. 

 Trimestralmente, é realizada a avaliação mais detalhada, com a presença do 

Prefeito Municipal, para detectar avanços ou melhorias que devam ser perseguidos. 

Nesse encontro, é realizada abordagem entre integrantes de órgãos que possuem 

demandas vinculadas, além de análise das metas que apresentam risco de não 

serem atingidas até o final do ano ou que estejam abaixo da média, tendo como 

referência dados medidos no período. 

Ao final do exercício, líderes de ação de todas as secretarias e departamentos 

também participam da divulgação dos resultados, com reconhecimento aos 

Programas que obtiveram melhor desempenho. 

 

  

  
6.1 O GERENTE DE PROGRAMAS  

 

Com a adoção do Orçamento-Programa, também foi definida uma nova forma 

de gerenciamento, com a definição de responsável por cada Programa, chamado de 

Gerente de Programa.  
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Para cada programa há um Gerente responsável, designado pelo Prefeito 

Municipal. Esse servidor é responsável pela articulação entre as áreas envolvidas e 

pela revisão das ações propostas, visando ao cumprimento de prazos e ao 

orçamento.  

As principais funções do Gerente de Programa, no modelo proposto, são as 

de planejar a execução do programa; negociar os compromissos com as parcerias 

externas e internas; formar e motivar a equipe; manter um sistema de informações 

gerenciais para o controle do desempenho e da gestão; promover a execução das 

ações de forma a obter os resultados desejados; participar da administração 

orçamentária e financeira, além de avaliar e aperfeiçoar continuamente o programa. 

(PORTO ALEGRE, p.83, 2014) 

O Gerente é também o responsável pelo registro do desempenho físico das 

ações do programa. É ele o responsável pelas informações no Portal de Gestão e na 

ferramenta EPM.  

  

 
6.2 A AVALIAÇÃO EM CADA PROGRAMA  

 

A avaliação de desempenho de cada Programa é feita nos seminários de 

análises, quando titulares e adjuntos de cada Secretaria e Departamento, mais os 

Gerentes de Programas e suas equipes, se reúnem com o vice-prefeito. Estes 

seminários ocorrem mensalmente. Trimestralmente, é realizada avaliação mais 

detalhada, com a presença do prefeito, para detectar avanços ou melhorias que 

devam ser perseguidos.  

Nesta reunião mensal, líderes de ação de todas as entidades também 

participam da divulgação dos resultados, com reconhecimento aos que obtiveram 

melhor desempenho. 

 

 

6.2.1 O modelo de avaliação e o controle do desempenho de Programas 

 

O controle do desempenho dos Programas Estratégicos iniciou-se a partir do 

desenvolvimento, em 2007, da Matriz de Resultados EGP (Evolução do 

Gerenciamento dos Programas). (PORTO ALEGRE, p.84, 2014) 
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Em 2012, a ferramenta que passou a ser chamada “EGPE” ficou disponível 

em tempo integral em site próprio, integrada ao Portal de Gestão. Esta ferramenta foi 

elaborada com o de objetivo pontuar e avaliar cada um dos Programas, com base na 

execução orçamentária, no cumprimento do planejamento e de prazos, no 

monitoramento de indicadores e resultado frente às metas (PORTO ALEGRE, p.84, 

2014). 

Além de permitir a inclusão e revisão das metas do mês, a consulta à 

pontuação dos Programas, permite também a consulta à pontuação das ações. Os 

critérios de pontuação podem ser visualizados e consultados juntamente com os 

resultados, com clareza e transparência.  

A divulgação é feita em reunião mensal com a entrega de troféus ao destaque 

do mês. O Programa Estratégico vencedor e a equipe envolvida são aqueles 

melhores qualificados de acordo com a Matriz de Resultados (EGPE).  

Há também um troféu de superação, para o Programa Estratégico e equipe 

que apresentou o maior percentual de evolução em relação a sua pontuação 

anterior, desde que tenha ficado acima da média no mês anterior. 

 

 

6.2.2 A questão do baixo desempenho 

 

A Matriz de Resultados (EGPE) pontua os Programas, apurando as 

pontuações de cada Programa e fazendo um comparativo entre as pontuações. 

 A ferramenta também estabelece a média de pontos entre os Programas, 

sendo que esta média é que servirá de referência, como linha norteadora, 

apontando os Programas que ficaram com pontuação abaixo e aqueles que ficaram 

acima da média. 

Ao trabalhar com esse sistema de média, apontando os Programas que estão 

com pontuação acima da média, comparado àqueles que obtiveram pontuação 

abaixo desta média, é possível perceber que a PMPA não tem a preocupação de 

apontar que este ou aquele Programa especificamente está com desempenho ruim, 

ou está com um fraco ou baixo desempenho.  
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O que ocorre é uma espécie de “competição” entre os Programas. A cada 

mês a média de pontuação corta o grupo de 12 Programas praticamente ao meio, 

sendo que um grupo fica acima da linha e o outro grupo abaixo (ver anexos). 

Durante a pesquisa, nas conversas com os Gerentes de Programa e mesmo 

na entrevista com o Coordenador Geral dos Programas, ficou evidente que a 

expressão “baixo desempenho” não é tecnicamente utilizada.  

Também foi possível observar que não há uma definição técnica clara e 

precisa do que é considerado baixo desempenho. Portanto, foi possível constatar 

que a questão do baixo desempenho é um julgamento, uma interpretação atribuída 

aos gestores e instâncias superiores, deixadas para que sejam discutidas nos 

seminários de avaliação. 

Importante salientar, que esta pesquisa teve como limitação o curto espaço 

de tempo para sua execução e, por esse motivo, optou-se por não consultar outros 

atores, gestores de instâncias superiores como Secretários, Prefeito e Vice-Prefeito, 

que também fazem parte do processo de avaliação de desempenho de Programas. 

Na amostra pesquisada, é possível constatar que a ferramenta Matriz EGPE  

realiza um comparativo de pontos, mediante critérios e fórmulas, aplicadas da 

mesma maneira para todos os Programas, estabelecendo uma espécie de 

competição entre Programas. 

Nesta competição há a preocupação em premiar os melhores desempenhos, 

reconhecendo o Programa que obteve maior pontuação, mas também há um 

incentivo, chamado de troféu superação, para o Programa que, mesmo tendo obtido 

baixa pontuação, mostre que mais avançou em relação ao seu próprio desempenho, 

comparado ao mês anterior. 
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7 APRESENTAÇÃO DOS DADOS COLETADOS 

 

Com base nos relatórios obtidos junto à Secretaria de Planejamento 

Estratégico e Orçamento, SMPEO, foi construído um quadro, que apresenta a 

pontuação obtida por cada programa. 

Inicialmente, a SMPEO havia disponibilizado para a pesquisa os relatórios 

referentes ao segundo semestre de 2014. 

Posteriormente, foi dado acesso também aos relatórios de Janeiro e fevereiro 

de 2015, sendo estes incorporados ao material da pesquisa, ampliando assim a 

possibilidade de análise comparativa dos desempenhos, totalizando, portanto, um 

período de 08 (oito) meses. 

A seguir é apresentado o quadro com o resumo da pontuação obtida em cada 

Programa no período estudado, sendo também apresentada a média mensal de 

desempenho dos Programas e também a média de cada Programa no período 

estudado.  

 

QUADRO 4 - PONTUAÇÃO DE CADA PROGRAMA 

REFERENTE AO PERÍODO DE JUL/14 A FEV/15 

Programa Eixo jul/14 ago/14 set/14 out/14 nov/14 dez/14 jan/15 fev/15 Média 

QUALIFICA POA  A 190 241 259 262 242 252 214 179 230 

PORTO ALEGRE MAIS SAUDÁVEL S 210 227 230 231 208 201 156 177 205 

GESTÃO TOTAL G 179 215 213 242 247 205 164 134 200 

PORTO DA IGUALDADE S 183 224 200 203 211 181 150 197 194 

CIDADE EM TRANSFORMAÇÃO A 165 213 219 228 222 178 158 159 193 

Média  162,00 213,70 214,00 217,00 210,00 189,00 148,00 157,00 188,84 

PORTO DA INCLUSÃO S 138 219 223 219 201 183 163 134 185 

DESENVOLVER COM INOVAÇÃO A 138 214 237 209 194 187 142 136 182 

SEGURANÇA INTEGRADA S 157 220 216 195 189 162 116 202 182 

VOCÊ SERVIDOR G 160 196 186 222 193 202 125 163 181 

CIDADE DA PARTICIPAÇÃO G 152 190 199 174 209 200 132 156 177 

INFÂNC. E JUVENT. PROTEGIDAS S 137 212 196 215 215 186 124 102 173 

PORTO VIVER S 130 193 192 199 187 130 133 139 163 

Fonte: Relatórios EGPE/Smpeo/Pmpa (Anexo B) 
Legenda: cor verde representa pontuação acima da média de pontos no mês. 
A=eixo Ambiência ; G=eixo Gestão; S=eixo Social 

 

 

 A análise do Quadro 4 permite observar a linha da pontuação média, que 

divide os Programas em dois grupos.  
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No grupo de cima aparece a maior incidência de pontuação acima da média. 

No grupo de baixo, nota-se a prevalência de pontuação baixa, sendo que a 

preocupação ao se elaborar o quadro foi em considerar a média de todos os meses 

como referência para a pontuação que dividiu os grupos. 

É possível observar que, entre os dois grupos, aparecem programas que na 

sequência de meses apresentam oscilação. Sendo assim, ora pulariam para o grupo 

de cima, ora para o grupo de baixo, conforme a pontuação destacada com a marca 

verde.  

Também é possível visualizar Programas, na parte de cima do quadro, que 

mantêm, em praticamente todos os meses, a constante de desempenho acima da 

média, bem como na parte de baixo, Programas que mantêm constante 

desempenho abaixo da média em todos os meses observados. 

No quadro apresentado é possível visualizar, portanto, a sequência de pontos 

obtidos pelos 12 (doze) Programas durante o período de 8 (oito) meses.  Além disso, 

a pesquisa também buscou, através da aplicação de um questionário, levantar 

dados e informações que dizem respeito às dificuldades e problemas presentes na 

atuação dos Programas. 

 Para tanto, foi aplicado um questionário aos 12 (doze) Gerentes de 

programas, função considerada chave, uma vez que o Gerente é o responsável por 

toda a gestão do Programa. 

 O questionário (ver anexo) possui 08 (oito) questões, sendo as 06 (seis) 

primeiras de respostas do tipo dicotômicas (sim, não, parcialmente) e as 02 (duas) 

questões finais de respostas de múltipla escolha. 

No conteúdo das questões presentes no questionário, buscou-se abordar 

aspectos que, segundo os autores, a bibliografia e o material institucional estudados, 

se entendeu estar diretamente relacionados à questão do desempenho dos 

Programas. 

 Após, aplicado o questionário e coletadas as respostas, foi elaborado um 

quadro, que a seguir é apresentado. Neste quadro, estão presentes todas as 

respostas aos questionários aplicados, acompanhadas da apuração de totais, frente 

aos quais será possível, por meio de cálculo matemático, realizar análise acerca do 

fenômeno, objeto da pesquisa. 
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QUADRO 5 - RESPOSTAS DOS QUESTIONÁRIOS 

APLICADOS AOS GERENTES DE PROGRAMAS 

QUESTÕES Q.1 À Q.6 

PERGUNTAS DO 
QUESTIONÁRIO 

GERENTES DE PROGRAMAS 

G1 G2 G3 G4 G5 G6 G7 G8 G9 G10 G11 G12 

Q.1 - O sistema de 

medição do desempenho 
de Programas 
Estratégicos da PMPA 
está alinhado com a visão 
estratégica? 

S P S S S P S P P S S N 

Q.2 - O atual sistema de 

medição utilizado pela 
Matriz EGPE tem sido 
eficiente ao que se 
propõe? 

P P P S S P P P P P P P 

Q.3 - Os indicadores e 

metas considerados na 
medição de desempenho 
pela Matriz EGPE 
comunicam com precisão 
o objetivo esperado? 

P S P P P N P P P S P P 

Q.4 - Os critérios 

considerados na medição 
de desempenho pela 
Matriz EGPE são 
utilizados com equidade? 

P S P P P N S N P P P N 

 Q.5- Os resultados 

apontados pelo sistema 
de medição de 
desempenho estão 
servindo de base para o 
processo decisório? 

P P P P S S S N P P P P 

 Q.6 - Os resultados 

apontados pelo sistema 
de medição de 
desempenho estão 
promovendo aprendizado 
ao longo do tempo? 

S P S S S P S P P S S N 

 

Q.1 Q.2 Q.3 Q.4 Q.5 Q.6 

Total de respostas S 7 2 2 2 3 7 

Total de respostas N 1 0 1 3 1 1 

Total de respostas P 4 10 9 7 8 4 

Total (N+P) 5 10 10 10 9 5 
Fonte: elaborado pelo autor, com base nas respostas do questionário. 

 Legenda: S = sim; N = não; P = parcialmente 

 

O quadro mostra as respostas dadas pelos Gerentes de Programas às 06 

(seis) primeiras questões, sendo apurados os totais de cada tipo de resposta, bem 

como o total da soma de respostas não+parcialmente (N+P).  
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O total (N+P) foi apurado seguindo o entendimento de que o somatório de 

resposta “não” e “parcialmente” é indicativo da existência de problemas e/ou 

dificuldades no aspecto específico abordado na pergunta. 

 É possível observar que há perguntas com maior ocorrência de resposta S 

(sim), o que demonstra baixo indicativo de problemas no aspecto questionado, em 

comparação com perguntas que apresentaram alto percentual de resposta P 

(parcialmente), além de algumas perguntas com resposta N (não).  

Nas respostas onde houve alta ocorrência de respostas N e P, entendeu-se 

que há indicativo da existência de dificuldades ou problemas e, consequentemente, 

a necessidade de se buscar soluções. 

 Com relação à parte final do questionário, questões Q.7 e Q.8, buscou-se 

nessas duas questões finais coletar dados que apontassem para problemas e 

dificuldades comuns nos Programas, bem como para possibilidades de soluções. 

  Para tanto, foi elaborado o quadro a seguir, que permite visualizar todas as 

respostas colhidas junto aos Gerentes de Programas.  

 As respostas são apresentadas na coluna correspondente à pergunta, na 

linha correspondente ao Gerente, na sequência de maior importância ou maior 

necessidade, já que as perguntas exigiam hierarquização das respostas. 

  

QUADRO 6 - DADOS COLETADOS - RESPOSTAS AO QUESTIONÁRIO 
QUESTÕES DE MÚLTIPLA ESCOLHA – Q.7 E Q.8 

 

 

Respostas  
Q.7 - Quais aspectos mais 

representam dificuldades para o 
bom desempenho do Programa? 

Respostas  
Q.8 - Quais aspectos poderiam ser 

ampliados/qualificados/aperfeiçoados, 
repercutindo no desempenho do 

Programa? 

Gerente 1 

1)Pessoas/Equipes de trabalho  1) Pessoas/Equipes de trabalho 

2)Prazos  2)Sinergia entre as áreas 

3)Sinergia entre as áreas 3)O sistema de medição  

Gerente 2 

1)Sinergia entre as áreas 1)Sinergia entre as áreas 

2)Pessoas/Equipes de trabalho 2)Pessoas/Equipes de trabalho 

3)Qualidade dos Indicadores 3)Qualidade dos Indicadores 

Gerente 3 

1)Recursos orçamentários 1) Recursos orçamentários 

2)Pessoas/Equipes de trabalho 2)Pessoas/Equipes de trabalho 

3)Sinergia entre as áreas 3) Sinergia entre as áreas 

Gerente 4 

1)Sinergia entre as áreas 1)Sinergia entre as áreas 

2)Pessoas/Equipes de trabalho 2)Pessoas/Equipes de trabalho 

3)Recursos orçamentários 
3) Outro: faltam indicadores de 
impacto e efetividade 
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Gerente 5 

1) Recursos orçamentários 1) Recursos orçamentários 

2)Sinergia entre as áreas 2)Sinergia entre as áreas 

3)Pessoas/Equipes de trabalho 3)Pessoas/Equipes de trabalho 

Gerente  6 

1)Sinergia entre as áreas 1)Sinergia entre as áreas 

2)Metas 2) Qualidade dos Indicadores 

3)Recursos orçamentários 3)Recursos orçamentários 

Gerente 7 

1) Pessoas/Equipes de trabalho 1) Pessoas/Equipes de trabalho 

2) Sinergia entre as áreas 2) Sinergia entre as áreas 

3)Qualidade dos Indicadores  3)Qualidade dos Indicadores  

Gerente 8 

1)Sinergia entre as áreas 1)Sinergia entre as áreas 

2) Recursos orçamentários 2) Recursos orçamentários 

3) Pessoas/Equipes de trabalho  3) Pessoas/Equipes de trabalho  

Gerente 9 
1)Qualidade dos Indicadores 1)Qualidade dos Indicadores 

2) Sinergia entre as áreas 
3) O sistema de medição 

2) Sinergia entre as áreas 
3) O sistema de medição 

Gerente 10 

1)Pessoas/Equipes de Trabalho 1)Pessoas/Equipes de Trabalho 

2)Sinergia entre as áreas 2) Recursos orçamentários 

3) Recursos orçamentários 3) Reconhecimento 

Gerente 11 

1)Pessoas/Equipes de trabalho  1)Pessoas/Equipes de trabalho  

2) Recursos orçamentários 2) Recursos orçamentários 

3)Sinergia entre as áreas 3)Sinergia entre as áreas 

Gerente 12 

1)Pessoas/Equipes de trabalho  1)Pessoas/Equipes de trabalho  

2) O sistema de medição 2) O sistema de medição 

3)Sinergia entre as áreas 3)Sinergia entre as áreas 

Fonte: elaborado pelo autor, com base nas respostas do questionário. 

 

Na questão Q.7, o questionário pediu para que o Gerente apontasse dentre 

as opções ali apresentadas, quais representavam dificuldades para o bom 

desempenho dos Programas.  

Já a questão Q.8, solicitava que fossem apontados quais aspectos ali 

relacionados poderiam ser ampliados, qualificados ou aperfeiçoados, repercutindo 

para o melhor desempenho dos Programas. 

A seguir são apresentados os respectivos quantitativos de incidência de 

respostas, constando as diferentes respostas e a quantidade de vezes que cada 

resposta foi marcada no questionário, de acordo com as opções oferecidas. 
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 QUADRO 7 - DADOS COLETADOS - RESPOSTAS AO QUESTIONÁRIO 

QUESTÕES DE MÚLTIPLA ESCOLHA – Q.7 E Q.8 

QUANTIDADE DE VEZES QUE CADA ITEM FOI MARCADO  

DE ACORDO COM A OPÇÃO HIERARQUIZADA  

Respostas Q.7 
Quais aspectos mais representam 

dificuldades para o bom desempenho 
do Programa? 

Quant. 

Resposta Q.8 
Quais aspectos poderiam ser 

ampliados/qualificados/aperfeiçoados 
repercutindo para melhor 

desempenho do Programa? 

Quant. 

Pessoas/Equipes de Trabalho 

 

1º 
2º 
3º 

5 
3 
2 

Pessoas/Equipes de Trabalho 

 

1º 
2º 
3º 

5 
4 
2 

 Total 10  Total 11 

Sinergia entre as áreas 

 

1º 
2º 
3º 

4 
4 
4 

Sinergia entre as áreas 

 

1º 
2º 
3º 

4 
4 
3 

 Total 12  Total 11 

Recursos orçamentários 
1º 
2º 
3º 

2 
2 
3 

Recursos orçamentários 

 

1º 
2º 
3º 

2 

3 
1 

 Total 7  Total 6 
 

Qualidade dos Indicadores 
 

1º 
2º 
3º 

1 
0 
2 

Qualidade dos Indicadores 
 

1º 
2º 
3º 

1 
1 
2 

 Total 3  Total 4 

 
O sistema de medição 

 

1º 
2º 
3º 

0 
1 
1 

 
O sistema de medição 

 

1º 
2º 
3º 

0 
1 
2 

 Total 2  Total 3 

Metas 
1º 
2º 
3º 

0 
1 
0 

Metas 
1º 
2º 
3º 

0 
0 
0 

 Total 1  Total 0 

Prazos 
 

1º 
2º 
3º 

0 
1 
0 

Prazos 
 

1º 
2º 
3º 

0 
0 
0 

 Total 1  Total 0 

 

 

 

 

Outro: medir 
impacto/efetividade 

 
3º 

 
1 
 

    Total 1 
 

Fonte: elaborado pelo autor, com base nas respostas do questionário. 
 

O quadro permite visualizar aspectos que apareceram em maior número de 

vezes nas respostas, tanto na Q.7 como na Q.8, além de ser possível constatar a 
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direta relação do que foi apontado como problema com o que foi apontado como 

aspecto a ser melhorado ou solucionado. 

O quadro segue de cima para baixo, partindo do alto, onde estão os aspectos 

presentes em maior número de respostas, encerrando no último aspecto presente 

em apenas uma das respostas.  

Para cada uma das respostas há três colunas, sendo que na primeira consta 

o aspecto respondido, na outra o grau de hierarquização respondido e na terceira a 

quantidade de vezes que a resposta foi apontada pelos Gerentes. 

Os dados apresentados, tanto referentes aos desempenhos dos programas, 

quanto aos dados coletados por meio de questionário, serão analisados com maior 

aprofundamento no próximo capítulo. 
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8 ANÁLISE DOS DADOS COLETADOS 

 
  

No que diz respeito à pontuação dos Programas, apresentada no Quadro 7,   

a análise permite constatar que, por meio do comparativo entre desempenhos, é 

possível observar o grupo dos Programas que mantém melhor desempenho, acima 

da linha de pontuação média, formado por 5 (cinco) Programas que mantêm 

regularmente pontuação acima da média, em oposição a outro grupo, abaixo da 

linha de média. 

Esse outro grupo de Programas, por sua vez, pode ser separado em dois 

subgrupos. Um primeiro cuja pontuação oscila na sequência de meses, ora estando 

com desempenho acima da média, ora abaixo, e outro subgrupo que mantém 

regularidade quanto à sequência de baixa pontuação. 

Como já afirmado no primeiro capítulo da pesquisa, foi justamente essa 

situação “recorrente” de Programas que mantêm a sequência de baixa pontuação a 

motivação para a realização da presente pesquisa, levando ao interesse de se 

observar o fenômeno com maior aprofundamento.  

Dessa forma, os dados coletados por meio de questionário permitiram a 

aproximação necessária para se alcançar o entendimento do fenômeno, estabelecer 

suas razões e suas dimensões, bem como a possibilidade de serem pensadas 

possíveis soluções.  

Relacionando aos dados coletados no questionário, observa-se que há um 

entendimento entre os Gerentes que os critérios utilizados pela ferramenta de 

medição não são empregados com equidade, fato apontado na Q.4. Ou seja, os 

critérios não dão conta das diversidades de contexto de cada Programa, o que ficou 

evidente com a presença de respostas “não” e “parcialmente” (N+P), em um total de 

10 para 12. 

Nesse sentido, vai ao encontro de outro aspecto levantado pelo questionário, 

contido na Q.2, quanto à eficiência da ferramenta de medição. Nessa questão, 

houve um total de 10 respostas N+P, o que também indica problemas ou 

dificuldades quanto à ferramenta Matriz EGPE.  

Outro aspecto levantado pelo questionário é quanto à questão do sistema de 

medição ser utilizado como ponto de partida para o processo decisório e para a 
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realização de ajustes na estratégia, presente na Q.5. O quantitativo das respostas 

aponta para 10 respostas N+P, caracterizando dificuldades ou problemas nesse 

aspecto.  

No aspecto abordado na Q.3, o elevado número de respostas “parcialmente”, 

por sua vez, também evidencia a necessidade de ajustes na ferramenta Matriz 

EGPE, quanto aos indicadores e metas, que, considerando o que foi respondido, 

apresenta dificuldades quanto à sua precisão frente aos objetivos esperados. 

Nas questões Q.1 e Q.6, foi observado o maior número de respostas “sim”, 

caracterizando que naqueles aspectos abordados nas perguntas não há indicativo 

maior de dificuldades ou problemas.   

Já nas questões Q.7 e Q.8, o questionário continha questões com múltipla 

escolha, podendo ser marcadas até 3 (três) respostas por questão, com a respectiva 

hierarquização. Assim, ao se analisar o quadro de respostas e o quadro com a 

incidência de respostas, é possível observar 04 (quatro) respostas que se repetiram 

em maior número, especificando e delimitando quais aspectos são  considerados 

críticos para o desempenho do Programa, sob dois olhares: aspectos que mais 

comprometem o desempenho e aspectos que precisam de melhoria para repercutir 

em bom desempenho. 

De acordo com as repostas, o aspecto que mais compromete ou representa 

dificuldades para o desempenho dos Programas é o aspecto “pessoas/equipes de 

trabalho”, sendo a resposta presente em 1ª opção em maior número de vezes, em 

total de 5 (cinco). Outro aspecto presente em grande número de respostas como 1ª 

opção foi  “sinergia entre as áreas”, presente 4 (quatro) vezes . 

Esses dois aspectos demonstram que a PMPA, ao propor um modelo de 

gestão que trabalha com a transversalidade, que tem como objetivo romper com a 

tradicional verticalidade, um modelo que propõe projetos e ações cuja 

responsabilidade é compartilhada entre Secretarias e Departamentos, e por isso um 

modelo que exige maior interação entre áreas, ainda enfrenta dificuldades, 

demonstrando que ainda precisa avançar quanto aos assuntos de gestão de 

pessoas e de alinhamento entre áreas. 

Ainda quanto à Q.7, também aparecem como aspectos que comprometem o 

desempenho “recursos orçamentários” e “qualidade dos indicadores”. Quanto ao 

aspecto “recursos orçamentários”, faz sentido em constar neste momento como um 
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aspecto comprometedor, uma vez que, desde o segundo semestre de 2014, a PMPA 

vem trabalhando com contingenciamento de recursos, o que repercute na falta de 

recursos necessários para andamento de projetos, o que desencadeia a 

necessidade de repactuação de prazos, de redefinição de metas e objetivos, enfim, 

necessidade de todo um novo redimencionamento, que certamente impacta no 

desempenho dos Programas. 

Sobre o aspecto “qualidade dos indicadores”, é também preocupante, uma 

vez que indicadores mal construídos desencadeiam muitas dificuldades. Indicadores 

não são simplesmente números, precisam facilitar o planejamento e o controle do 

desempenho, devem embasar a análise de resultados obtidos e do processo de 

tomada decisão, contribuindo para a melhoria contínua. 

Quanto às respostas da Q.8, a análise quantitativa demonstra que as 

respostas estão diretamente relacionadas à questão anterior, com pequenas 

variações. Excluindo o aspecto orçamentário, que muitas vezes dependem de 

inúmeros fatores, não só da saúde financeira do município, mas também da situação 

econômica do país de um modo geral, os demais aspectos demonstram pontos 

críticos que precisam ser solucionados.  

Novamente na Q.8, portanto, estão presentes em maior número de vezes os 

aspectos “pessoas/equipes de trabalho” e “sinergia entre as áreas”, seguidos por 

“recursos orçamentários” e “qualidade dos indicadores”. 

Assim, parece claro que as respostas remetem à necessidade de investir mais 

em pessoas, qualificá-las e motivá-las para o trabalho nas diversas fases do 

Programa, assim como a necessidade de se promover maior sinergia entre 

diferentes áreas responsáveis pelos projetos e ações de cada Programa.  

Quantos aos recursos orçamentários, evidencia-se a necessidade de melhor 

planejamento e de se desenvolver formas para se trabalhar com previsões mais 

realistas e precisas, tanto de arrecadação quanto de despesas.  

Também a necessidade de se aperfeiçoar os mecanismos de construção de 

indicadores, para que os indicadores permitam descrever por meio da geração de 

informações o estado real dos acontecimentos e o seu comportamento, analisando 

informações presentes com base em anteriores, de forma a possibilitar atingir 

objetivos e mudanças desejadas. 
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9 REFLEXÕES ACERCA DO MODELO DE AVALIAÇÃO E O BAIXO 

DESEMPENHO DE PROGRAMAS  

 

A pesquisa permite constatar que o modelo de avaliação utilizado pela PMPA 

avalia cada programa observando etapas, processos, conexões e estratégias 

utilizadas para o alcance dos resultados, ou seja, procura articular os meios com os 

fins. Por essa razão pode-se dizer que é centrado na entrega de produtos e 

processos.  

O modelo julga em que medida o programa é implementado de acordo com 

as diretrizes preestabelecidas, qual a relação entre o produto gerado e as metas 

previstas e até que ponto os meios utilizados estão adequados aos fins propostos. 

Quanto ao critério temporal, a avaliação dos Programas na PMPA pode ser 

considerada “ex post”, pois é realizada durante e após a implementação do 

Programa. 

A respeito do sistema de medição de desempenho, as respostas do 

questionário apontaram para um entendimento de que o modelo necessita de 

ajustes, uma vez que, as respostas da Q.2, por exemplo, evidenciam que a 

ferramenta utilizada não está sendo considerada totalmente eficiente.  

Certamente os ajustes necessários também devem ocorrer quanto aos 

critérios utilizados, tendo em vista as respostas da Q.4, que apontaram para 

ausência de equidade de critérios. Ou seja, aplicam-se os mesmos critérios para 

pontuar o desempenho de cada Programa, porém, se analisarmos o quadro de 

critérios utilizados pela EGPE, constata-se que Programas com dimensões 

diferentes, com mais ações e mais pessoas envolvidas nas etapas de trabalho, por 

exemplo, tendem a apresentar mais problemas ou maiores dificuldades para realizar 

suas entregas. 

Contudo, cada Programa é um universo distinto, suas dimensões, as 

realidades, as especificidades de cada Programa são diferentes. As dificuldades e 

as necessidades de cada Programa frente ao seu próprio contexto também deveriam 

ser melhor consideradas, como o tamanho e as dimensões do programa podem 

repercutir em elevado número de reuniões, em razão da maior quantidade de 

pessoas trabalhando no Programa, por exemplo. Outro aspecto são as limitações no 

orçamento, que muitas vezes atingem um Programa mais do que outro. 
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Nesse sentido, mudanças no sistema de medição, propondo outras formas de 

comparar os desempenhos dos Programas, poderiam ser pensadas.  

Se um Programa obteve 150 pontos em 300 pontos possíveis naquele mês e 

outro Programa obteve igualmente 150 pontos, porém em 200 possíveis, é evidente 

que os Programas, apesar da mesma pontuação, não obtiveram o mesmo 

desempenho.   

Um sistema que meça o desempenho de cada Programa, porém com base 

em um percentual de atingimento frente ao máximo de pontos que este Programa 

poderia obter naquele mês, atingindo todos os objetivos possíveis no período, seria 

uma forma mais adequada de medir o desempenho, permitindo assim compará-lo ao 

desempenho de outros Programas. 

Nas respostas dos questionários, também se pode observar a necessidade de 

ajustes no sistema de medição de desempenho, bem como a necessidade de que 

sejam solucionadas dificuldades em outros aspectos citados, relacionados a 

pessoas, equipes de trabalho, sinergia entre áreas e qualidade dos indicadores. 

A pesquisa permitiu, portanto, observar evidências de que o modelo de 

avaliação, os métodos e a ferramenta utilizados para mediação e avaliação de 

desempenho trabalham em uma sistemática que, segundo os profissionais que 

atuam nos Programas, pode ser melhor ajustada, para que se trabalhe com mais 

precisão, mais próximo da realidade e singularidade de cada Programa. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

 O trabalho de pesquisa realizado teve como objetivo expor a questão do baixo 

desempenho de Programas Estratégicos frente aos critérios da Matriz EGPE, bem 

como apontar aspectos críticos do processo de avaliação de desempenho e tecer 

considerações quanto à possibilidade de melhorias e soluções.  

O trabalho aqui apresentado realizou abordagem sobre o BSC adaptado à 

PMPA e também sobre a Gestão por Resultados. Foram também apresentados os 

Programas Estratégicos e as ferramentas de gestão da PMPA, Portal de Gestão, 

Enterprise Project Management (EPM) e a Matriz de Evolução Gerencial dos 

Programas Estratégicos (EGPE).  

Posteriormente, foram abordados conceitos considerados relevantes, base 

para a presente pesquisa, como os conceitos de desempenho e de avaliação. Foi 

realizada também abordagem a respeito do BSC e sua adaptação à Administração 

Pública.  

Quando apresentada a pesquisa propriamente dita, foram também 

apresentados os dados coletados, obtidos por meio de questionário e de entrevista, 

instrumentos pelos quais foram prospectados os dados primários.  

Também foi apresentada a análise realizada e os dados secundários, obtidos 

junto ao Portal de Gestão e de relatórios emitidos pelas ferramentas tecnológicas em 

uso. 

Por fim, foram tecidas considerações e reflexões acerca da avaliação de 

desempenho, das dificuldades e problemas relacionados ao desempenho dos 

Programas Estratégicos da PMPA. 

Nesse aspecto, atendendo ao objetivo maior da pesquisa, conclui-se que há 

evidências de que o modelo de avaliação, os métodos e a ferramenta utilizados para 

mediação e avaliação de desempenho trabalham em uma sistemática que, segundo 

os profissionais que atuam nos Programas, necessita ser melhor ajustada, para que 

se trabalhe mais próximo da realidade de cada Programa, levando em consideração  

características, dimensões e singularidades, próprias de cada Programa.  

Nas respostas dos questionários, também se pode observar a necessidade de 

que sejam solucionadas dificuldades e promovidas melhorias em uma série de 
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aspectos, sendo os aspectos “pessoas/equipes de trabalho” e “sinergia entre as 

áreas” os dois mais citados.  

Dessa forma, é possível concluir que, mesmo utilizando modernas 

ferramentas tecnológicas e um moderno Modelo de Gestão, a organização pode 

enfrentar dificuldades, acarretando complicações em seu desempenho, caso as 

pessoas, suas equipes, e as áreas que operacionalizam as ações não estejam 

devidamente comprometidas e alinhadas com a proposta.  

 Portanto, a pesquisa remete à necessidade de se investir mais em pessoas, 

qualificá-las e motivá-las para o trabalho nas diversas fases dos Programas, assim 

como a necessidade de se promover maior sinergia entre as diferentes áreas que 

atuam nas diversas ações de cada Programa.  

Quanto ao sistema de medição de desempenho, os dados levantados pela 

pesquisa sugerem que mudanças propondo outras formas de medir e comparar os 

desempenhos dos Programas se fazem necessárias e precisam ser pensadas.  

Por fim, cabe salientar que a pesquisa teve como limitação o curto espaço de 

tempo para sua execução e, por esse motivo, não foram ouvidos ou consultados 

outros atores, gestores de instâncias superiores como Secretários, Prefeito e Vice-

Prefeito, que também fazem parte do processo de avaliação de desempenho de 

Programas. 

  Neste sentido, sugerem-se pesquisas futuras, que possam considerar os 

apontamentos trazidos pela presente pesquisa. 

Espera-se que a aplicação dos apontamentos aqui trazidos, frente aos 

problemas e dificuldades levantados, possa vir a contribuir de alguma forma para o 

desenvolvimento de ajustes e melhorias no sistema de avaliação de desempenho 

dos Programas na PMPA, bem como para a Gestão do Desempenho como um todo. 
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APÊNDICE A 
 

                      

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL 
ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO 

DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS ADMINISTRATIVAS 
Programa Nacional de Formação em  

Administração Pública – PNAP 
Especialização em Gestão Pública Municipal  

 
 

PERGUNTAS PARA ENTREVISTA 
COM O COORDENADOR GERAL DOS PROGRAMAS ESTRATÉGICOS PMPA 

 
 

1. Quais motivos levaram a PMPA a adotar o BSC?  

 

2. Como é realizada a medição e a avaliação de desempenho de Programas 

Estratégicos na PMPA?  

 
3. Como são definidos os indicadores e metas dos Programas? 

 
4. A Matriz de Evolução Gerencial dos Programas Estratégicos (EGPE) atribui 

pontuação ao desempenho dos Programas. Como ocorre a definição dos 

critérios utilizados pela ferramenta? 

 

5. Ao se avaliar que um Programa obteve desempenho abaixo do esperado, o 

que é feito? 

 

6. Quais aspectos costumam comprometer o desempenho de um Programa?  

 
7. Como ocorre o reconhecimento de Programas com bom desempenho? 

 

8. Qual(ais) a(s) maior(es) dificuldade(s) encontrada(s) atualmente quanto à 

Gestão do Desempenho de Programas? 

 
 

 

Certo de sua atenção e colaboração, desde já agradeço. 

 

Atenciosamente, 

 

 

Autor do estudo: José Fabiano Rossi - Fone (51) 9146.6767. 

 

fabiano.rossi@previmpa.prefpoa.com.br 
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APÊNDICE B 

 

TRANSCRIÇÃO DA ENTREVISTA GRAVADA COM O  

COORDENADOR GERAL DOS PROGRAMAS ESTRATÉGICOS DA PMPA 

 

 
1. Quais motivos levaram a PMPA a adotar o BSC?  

 

O BSC é uma ferramenta teórica consagrada sob ponto de vista da estratégia na 

iniciativa privada e que nos últimos tempos vem sendo também aplicada na 

gestão pública. Em 2005, quando houve uma mudança de governo, se fez opção 

de se usar essa metodologia, como metodologia que daria suporte às ações de 

governo e políticas públicas, digamos assim. Na época foi feita uma parceria, um 

convênio com o PGQP, Programa Gaúcho de Qualidade, também com o 

movimento Brasil Competitivo, e essa metodologia foi inserida e implantada pelas 

consultorias parceiras, complementando o modelo participativo em prática na 

época. Resumidamente, essa foi a tomada de decisão que se teve. A 

aplicabilidade no mercado, a possibilidade de aplicar em gestão pública e por ser 

uma ferramenta que seria um diferencial para as entregas da Prefeitura. Na 

literatura, Kaplan e Norton, nos primeiros livros fazem referência à Prefeitura de 

Charlote, nos Estados Unidos, como primeira experiência no setor público. 

 

2. Como é realizada a medição e a avaliação de desempenho de Programas 

Estratégicos na PMPA?  

 
Existem algumas ferramentas de medição de desempenho. Existe hoje nos 
Programas Estratégicos o que a gente chama de Matriz EGPE, que é um 
conjunto de requisitos que examina as instâncias coletivas, a participação nas 
reuniões, nos diversos níveis de governo, o acompanhamento dos indicadores de 
gestão, o acompanhamento da atualização dos projetos. Hoje todos os principais 
projetos estratégicos de governo são acompanhados pela ferramenta EPM, que 
nada mais é que um MS Project na web, então a gente acompanha por aí. Um 
outro nível de acompanhamento se dá pelo que a gente chama de Contrato de 
Gestão. São aqueles compromissos que cada Secretaria faz perante a sociedade 
no início do ano, onde se assina ali um conjunto de intenções, com metas 
estabelecidas ao longo do ano e vai se examinando isso mês a mês em reuniões 
com o Vice-Prefeito e trimestralmente com o Prefeito em um seminário geral.  
Existe também um ciclo de monitoramento e avaliação, na verdade as reuniões 
dos comitês de gerenciamento ocorrem todos os meses, reuniões específicas de 
cada programa, onde você reúne os Secretários daquele Programa para a 
tomada de decisões específicas. Os Programas foram construídos com base na 
estratégia e nas entregas de cada um, você tem um programa focado na questão 
da criança, você tem outro programa focado na questão da saúde e ali, na 
reunião dos órgão que tomam decisão sobre isso, acontece mensalmente. Existe 
um outro fórum que é semanal, que é a questão do acompanhamento 
orçamentário e financeiro, tomadas de decisões para entregas de resultados, 
para avaliar se aquela entrega específica será ou não será cumprida sob ponto 
de vista da limitação orçamentária. 
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3. Como são definidos os indicadores e metas dos Programas? 

 

Em meados de outubro, nas reuniões gerenciais que a gente faz nos órgãos, 

você reúne ali o secretário, os líderes de ação, os gestores, para definir quais 

são as suas metas para o próximo ano. Isso é feito então no exercício 

anterior. 

 

 
4. A Matriz de Evolução Gerencial dos Programas Estratégicos (EGPE) 

atribui pontuação ao desempenho dos Programas. Como ocorre a 

definição dos critérios utilizados pela ferramenta? 

 

Os critérios são esses, são as entregas sobre alguns aspectos, a gente olha a 

questão da liderança, da participação em reuniões, nos colegiados, do 

cumprimento ou não do resultado, se você atingiu, por exemplo, mais que 

95% do resultado você tem a sinaleira verde no Portal de Gestão, de 75% a 

95% você tem a sinaleira amarela, menos que isso é vermelho, das entregas 

e do grau de complexidade que se tem para fazer essa entrega. A Matriz se 

dá nesses níveis, instâncias coletivas, reuniões e participação das lideranças 

nesse processo. Os indicadores das ações, os indicadores específicos dos 

Programas e o processo de complexidade. Mais do que isso, se criou o 

Prêmio Loureiro da Silva, para todos aqueles órgãos que atingirem os 

resultados estabelecidos para os Contratos de Gestão, e, nesta mesma 

premiação, ocorre a premiação dos Gerentes de Programas e líderes de ação 

dos Programas com melhor desempenho. 

 

5. Ao se avaliar que um Programa obteve desempenho abaixo do 

esperado, o que é feito? 

 

Isso é recorrente, porque o desempenho do Programa não se dá apenas pela 

natureza do programa em si, tem questões como a que a Prefeitura passa, 

por um processo de limitação orçamentária significativo. Aí muitas das metas 

que foram previstas precisaram ser reaprazadas, foram jogadas para outro 

ano, ou seja, a questão orçamentária influenciou no desempenho estratégico. 

Outra coisa que se identifica é que, muitas vezes se leva esse não 

cumprimento das metas, essa limitação de desempenho para as reuniões, se 

discute um projeto que não sai do lugar, muitas vezes por questões jurídicas, 

temos problemas sérios quando uma obra depende de desapropriações, por 

exemplo, regularização fundiária. São processos demorados que envolvem 

muitos atores. Em regra, você reúne esses atores nas estruturas coletivas 

para tentar dar celeridade, é um problema bem sério. Enfim, o Gerente de 

Programa olha no Portal as sinaleiras vermelhas, na própria ferramenta tem 

um campo, há um campo, quando tem sinaleira vermelha a ferramenta te 

obriga a descrever uma justificativa, um plano de ação e uma análise de risco. 

È o líder de ação que imputa os dados no Portal e é o Gerente que olha isso, 

observa e, dependendo do conteúdo, isso vai para tomada de decisão 

superior.  
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6. Quais aspectos costumam comprometer o desempenho de um 

Programa?  

 

Mais ou menos o que já tinha falado, questões orçamentárias, excesso de 

demandas, sob o ponto de vista operacional, afoga a estratégia.  É muita 

tomada de decisão, muita coisa sendo decidida em curto espaço de tempo. 

Pressões eventuais da sociedade por uma coisa específica. Questões 

políticas, além da nossa limitação operacional.  

 
7. Como ocorre o reconhecimento de Programas com bom desempenho? 

 

Como foi dito, mensalmente é feita uma reunião com premiação do Programa 

com melhor desempenho. Existe desde 2007, a premiação destaca o trabalho 

do Gerente, mas também de analistas orçamentários e líderes, distribuídos 

nos órgãos da Prefeitura. É um reconhecimento aos envolvidos no processo 

de planejamento e execução dos programas. É entregue um troféu para o 

Gerente do Programa com melhor desempenho e outro troféu superação, 

para o Programa que mais evoluiu o desempenho comparado ao mês 

anterior. 

 

8. Qual(ais) a(s) maior(es) dificuldade(s) encontrada(s) atualmente quanto à 

Gestão do Desempenho de Programas? 

 
Temos problema no processo de reconhecimento, mas também falta de 

comprometimento de alguns servidores, as próprias lideranças que não 

atualizam as informações, dificuldade da área operacional entender todo o 

processo, as limitações operacionais, o aculturamento, já que tem uma 

mudança forte de cultura, que foi top down, de cima para baixo, e que vem 

aos poucos sendo modificada em todos os níveis funcionais. 
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APÊNDICE C 

 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL 
ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO 

DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS ADMINISTRATIVAS 
Programa Nacional de Formação em  

Administração Pública – PNAP 
Especialização em Gestão Pública Municipal 

 
QUESTIONÁRIO AOS GERENTES DE PROGRAMAS 

 

1 - O sistema de medição do desempenho de Programas Estratégicos da PMPA está alinhado com a visão estratégica? 

 
(     ) Sim           (     ) Não        (      ) Parcialmente 
 

2 - O atual sistema de medição utilizado pela Matriz EGPE tem sido eficiente ao que se propõe? 

  
(     ) Sim           (     ) Não        (      ) Parcialmente 

 

3 - Os indicadores e metas considerados na medição de desempenho pela Matriz EGPE comunicam com precisão o objetivo 
esperado? 

  
(     ) Sim           (     ) Não        (      ) Parcialmente 
 

4 - Os critérios considerados na medição de desempenho pela Matriz EGPE são utilizados com equidade? 

  
(     ) Sim           (     ) Não        (      ) Parcialmente 
 

5- Os resultados apontados pelo sistema de medição de desempenho estão servindo de base para o processo decisório? 

 
(     ) Sim           (     ) Não        (      ) Parcialmente 
 

6 - Os resultados apontados pelo sistema de medição de desempenho estão promovendo aprendizado ao longo do tempo? 

 
(     ) Sim           (     ) Não        (      ) Parcialmente 
 

7- Quais aspectos mais representam dificuldades para o bom desempenho do Programa? Máx. 3 aspectos hierarquizados (1º, 
2º, 3º). 

 
(       ) Recursos orçamentários           (        ) Prazos           (      ) Pessoas/Equipes de trabalho       
 
(       ) Qualidade dos indicadores        (        ) Metas             (      )  Limitações do sistema de medição 
 
(        ) Sinergia entre as áreas              (         ) Outros..................................................................................... 
 

8- Quais aspectos poderiam ser ampliados/qualificados/aperfeiçoados, repercutindo no desempenho do Programa? Máx. 3 
aspectos hierarquizados (1º, 2º, 3º). 

 
 (       ) Qualidade dos indicadores       (       )  O sistema de medição       (      ) Pessoas/Equipes de trabalho       
 
 (       ) Sinergia entre as áreas            (       ) Recursos orçamentários    (      ) Reconhecimento/ Meritocracia 
 
 (       ) Outros........................................................................................................................................ 

 
Certo de sua atenção e colaboração, desde já agradeço.   

Atenciosamente,       
Autor do estudo: José Fabiano Rossi – fabiano.rossi@previmpa.prefpoa.com.br     
(51) 9146.6767. 

mailto:fabiano.rossi@previmpa.prefpoa.com.br
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ANEXO A 

 
 

Critérios EGPE    

Nº Grupo Critério P
es

o
 

0 1 2 3 4   

1 1 -Liderança 

GTG (Reunião convocada 
pelo Gerente para todos os 
líderes de ação correntes 
(100%) do Programa com uma 
pauta específica); 
obs.: Programas com mais de 
20 lideres podem realizar o 
GTG em 2 momentos (soma-
se as participações) 

21 

Pelo menos uma 
das reuniões do 
Mês com até 30% 
dos líderes 
presentes 

Pelo menos uma 
das reuniões do 
mês com 
participação de 
30,1% a 60%  dos 
líderes presentes 

Pelo menos uma 
das reuniões do 
mês com 
participação de 
60,1% a 80%  dos 
líderes presentes 

Pelo menos uma 
das reuniões do 
mês com 
participação de 
80,1% a 95%  dos 
líderes presentes 

Pelo menos uma das 
reuniões do mês com 
participação de 95,1% 
ou mais  dos líderes 
presentes 

  

2 1 -Liderança 

Participação nos Comitês de 
Gerenciamento (CG) 
- Avaliar a participação dos 
secretários ou adjuntos 
envolvidos no programa, bem 
como o número de reuniões 
no mês 
- Critérios mínimos para 
realização das reuniões    
● 2/5 das secretarias do CG2I 
(Comitê Gestor de 2a. 
Instância: SMGES, SMF, 
SMGL, SMPEO e SMA) 
● 2/3 das secretarias 
participantes do programa 

18 
Nenhum CG foi 
realizado no mês 
de avaliação 

Uma reunião de CG 

Uma reunião de CG 
com 
presença de 66% 
até 74% dos 
secretários (ou 
adjuntos) 
E com 
pelo menos 2 dos 
integrantes do CG2I 

Uma reunião de CG 
com presença de 
74,1% a 87% dos 
secretários (ou 
adjuntos) 
E com 
pelo menos 3 dos 
integrantes do CG2I 

Uma reunião de CG 
com presença maior 
que 87% dos 
secretários (ou 
adjuntos) E com pelo 
menos 4 dos 
integrantes do CG2I OU 
Mais que 1 reunião de 
CG, sendo 
obrigatoriamente uma 
delas com presença 
mínima de 74,1% E 
com pelo menos 3 dos 
integrantes do CG2I 

  

3 
2-Indicadores de 
Programa Certificados 

Certificação Indicadores de 
Programa 
- Avaliar se os indicadores 
estão "certificados" 
- Avaliar o mínimo de 
indicadores por programa 

34 

nenhum indicador 
de programa 
certificado ou o 
programa não tem 
indicadores 

Ter 1 indicador de 
programa 
certificado 

Ter 2 ou 3 
indicadores de 
programa 
certificados 

Ter 4 ou 5 
indicadores de 
programa 
certificados 

Ter mais de 5 
indicadores de 
programa certificados 
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Nº Grupo Critério P
es

o
 

0 1 2 3 4   

4 
2-Indicadores de 
Programa Certificados 

Periodicidade dos indicadores  8 

todos os 
indicadores 
certificados tem 
medições anuais 

Até 30% com 
periodicidade igual 
ou inferior a 
semestre 

Até 40% com 
periodicidade igual 
ou inferior a 
trimestre 

Mais de 40% com 
periodicidade igual 
ou inferior a 
trimestre 

O programa possui, no 
mínimo, 4 indicadores 
certificados dos quais 
pelo menos 60,1%  tem  
periodicidade igual ou 
inferior a trimestre   

5 
2-Indicadores de 
Programa Certificados 

Medição do desempenho (dos 
indicadores certificados) 
conforme periodicidade pré-
definida 

8 

Nenhum indicador 
certificado  
ou  
Nenhum indicador 
está com meta 
projetada para no 
mínimo o ano 
corrente nem 
apresenta medição 
correspondente a 
periodicidade 

Até 40% dos 
indicadores estão 
com meta projetada 
para no minimo o 
ano corrente e  
apresentam 
medição 
correspondente a 
periodicidade 

De 40,1% a 80% 
dos indicadores 
estão com meta 
projetada para no 
minimo o ano 
corrente e  
apresentam 
medição 
correspondente a 
periodicidade 

Mais de 80% dos 
indicadores estão 
com meta projetada 
para no mínimo o 
ano corrente e  
apresentam 
medição 
correspondente a 
periodicidade 

O programa possui, no 
mínimo, 4 indicadores 
certificados dos quais 
pelo menos 95,1% dos 
indicadores estão com 
meta projetada para no 
minimo o ano corrente e  
apresentam medição 
correspondente a 
periodicidade 

  

6 
2-Indicadores de 
Programa Certificados 

Desempenho dos Indicadores: 
- Avaliar o percentual  dos 
indicadores que atendam o 
padrão de avaliação. 
* O padrão de variação: 10% 
p/mais 10% p/menos em 
relação à meta estabelecida e 
não ter medição igual a meta 
(100% atingimento nas  2 
ultimas medições 
consecutivas) 

10 

Até 50% dos 
indicadores de 
acordo com o 
padrão de variação 

De 50,1% a 60% 
dos indicadores de 
acordo com o 
padrão de variação 

De 60,1% a 80% 
dos indicadores de 
acordo com o 
padrão de variação 

Mais de 80,% dos 
indicadores de 
acordo com o 
padrão de variação 

O programa possui  4 
indicadores certificados 
dos quais pelo menos 
95,1% dos indicadores 
estão de acordo com o 
padrão de variação 

  

7 
2-Indicadores de 
Programa Certificados 

Ação Corretiva: 
Para indicador com farol em 
VERMELHO ou AMARELO é 
obrigatório a inclusão de 
AÇÃO CORRETIVA 
informando o número de 
ordem da(s) respectivas 
etapa(s) e/ou subetapa(s). 

11 

Até 40% das 
análises e ações 
corretivas para os 
indicadores com 
desempenho em 
vermelho ou 
amarelo de acordo 
com sua 

De 40,1 a 60% das 
análises e ações 
corretivas para os 
indicadores com 
desempenho 
vermelho ou 
amarelo 

De 60,1 a 80% das 
análises e ações 
corretivas para os 
indicadores com 
desempenho 
vermelho ou 
amarelo 

De 80,1 a 95% das 
análises e ações 
corretivas para os 
indicadores com 
desempenho 
vermelho ou 
amarelo 

Ter todos os 
indicadores com 
desempenho em verde 
OU 
pelo menos 95,1 % das 
análises e ações 
corretivas para os 
indicadores com   
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periodicidade desempenho vermelho 
ou amarelo 

Nº Grupo Critério P
es

o
 

0 1 2 3 4   

8 
3-Indicadores de Ação 
(Novo) Certificados 

Certificação Indicadores das 
ações 
- Avaliar se os indicadores 
estão "certificados" 

11 

Até 40% dos 
indicadores 
certificados 
ou Alguma ação 
sem indicador 
(meta) 

De 40,1 a 60% dos 
indicadores 
certificados 

De 60,1 a 80% dos 
indicadores 
certificados 

De 80,1 a 95% dos 
indicadores 
certificados 

Pelo menos 95,1% dos 
indicadores certificados 

  

9 
3-Indicadores de Ação 
(Novo) Certificados 

Periodicidade dos indicadores  11 

todos os 
indicadores 
certificados tem 
medições anuais 

Até 30% com 
periodicidade igual 
ou inferior a 
semestre 

Até 40% com 
periodicidade igual 
ou inferior a 
trimestre 

Até 60% com 
periodicidade igual 
ou inferior a 
trimestre 

Mais de 60% com 
periodicidade igual ou 
inferior a trimestre 

    

10 
3-Indicadores de Ação 
(Novo) Certificados 

Medição do desempenho (dos 
indicadores certificados) 
conforme periodicidade pré-
definida 

14 

Nenhum indicador 
certificado  
ou até 20% dos 
indicadores estão 
medidos na 
periodicidade 
definida com meta 
projetada para no 
minimo o ano 
corrente 

De 20,1 a  40% dos 
indicadores estão 
com meta projetada 
para no minimo o 
ano corrente e 
apresentam 
medição 
correspondente a 
periodicidade 

De 40,1 a 80% dos 
indicadores estão 
com meta projetada 
para no minimo o 
ano corrente e 
apresentam 
medição 
correspondente a 
periodicidade 

De 80,1 a 95% dos 
indicadores estão 
com meta projetada 
para no minimo o 
ano corrente e 
apresentam 
medição 
correspondente a 
periodicidade 

Pelo menos 95,1 % dos 
indicadores estão com 
meta projetada para no 
minimo o ano corrente e  
apresentam medição 
correspondente a 
periodicidade 

  

11 
3-Indicadores de Ação 
(Novo) Certificados 

Apresentação dos indicadores 
das ações em reunião do 
GTG. 

7 

Nenhum indicador 
foi apresentado ou 
não houve reunião 
do GTG 

1 indicador foi 
apresentado no 
GTG. (com as 
respectivas ações 
corretivas quando 
ele estiver em 
vermelho) 
 

2 indicadores foram 
apresentados no 
GTG. (com as 
respectivas ações 
corretivas se a 
sinaleira estiver em 
vermelho) 

3 indicadores foram 
apresentados no 
GTG. (com as 
respectivas ações 
corretivas se a 
sinaleira estiver em 
vermelho) 

4 ou mais indicadores 
foram apresentados no 
GTG. (com as 
respectivas ações 
corretivas se a sinaleira 
estiver em vermelho) 
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Nº Grupo Critério P
es

o
 

0 1 2 3 4   

12 
3-Indicadores de Ação 
(Novo) Certificados 

Desempenho dos Indicadores: 
- Avaliar o percentual  dos 
indicadores que atendam o 
padrão de avaliação. 
* O padrão de variação: 10% 
p/mais 10% p/menos em 
relação à meta estabelecida e 
não ter medição igual a meta 
(100% atingimento nas  2 
ultimas medições 
consecutivas) 

11 

Até 50% dos 
indicadores de 
acordo com o 
padrão de variação 

De 50,1% a 60% 
dos indicadores de 
acordo com o 
padrão de variação 

De 60,1% a 80% 
dos indicadores de 
acordo com o 
padrão de variação 

De 80,1% a 95% 
dos indicadores de 
acordo com o 
padrão de variação 

Pelo menos 95,1% dos 
indicadores de acordo 
com o padrão de 
variação 

  

13 
3-Indicadores de Ação 
(Novo) Certificados 

Ação Corretiva: 
Para indicador com farol em 
VERMELHO ou AMARELO é 
obrigatório a inclusão de 
AÇÃO CORRETIVA 
informando o número de 
ordem da(s) respectivas 
etapa(s) e/ou subetapa(s). 

11 

Até 50% das 
análises e ações 
corretivas para os 
indicadores com 
desempenho em 
vermelho ou 
amarelo de acordo 
com sua 
periodicidade 

De 50,1 a 60% das 
análises e ações 
corretivas para os 
indicadores com 
desempenho 
vermelho ou 
amarelo 

De 60,1 a 80% das 
análises e ações 
corretivas para os 
indicadores com 
desempenho 
vermelho ou 
amarelo 

De 80,1 a 95% das 
análises e ações 
corretivas para os 
indicadores com 
desempenho 
vermelho ou 
amarelo 

Ter todos os 
indicadores com 
desempenho em verde 
OU pelo menos 95,1% 
das análises e ações 
corretivas para os 
indicadores com 
desempenho vermelho 
ou amarelo   

14 4-Orçamento 
Execução Orçamentária do 
Programa 

14 

 
Ter empenhado em 
nível 5 até 50% de 
90% de 1/12 por 
mês do orçamento 
atual 
 

Ter empenhado em 
nível 5 de 50,1 a 
60% de 90% de 
1/12 por mês do 
orçamento atual 

Ter empenhado em 
nível 5 de 60,1 a 
80% de 90% de 
1/12 por mês do 
orçamento atual 

Ter empenhado em 
nível 5 de 80,1 a 
95% de 90% de 
1/12 por mês do 
orçamento atual 

Ter empenhado em 
nível 5 de 95,1 a 100% 
de 90% de 1/12 por 
mês do orçamento atual 

  

15 4-Orçamento 
Análise dos investimentos 
(Programa X ações) 

14 

Ter empenhado em 
nível 5 até 10%  de 
1/12 por mês do 
orçamento de 
investimento 

Ter empenhado em 
nível 5 de 10,1 a 
20% ou mais de 
1/12 por mês do 
orçamento de 
investimento 

Ter empenhado em 
nível 5 de 20,1 a 
40% ou mais de 
1/12 por mês do 
orçamento de 
investimento 

Ter empenhado em 
nível 5 de 40,1 a 
50% ou mais de 
1/12 por mês do 
orçamento de 
investimento 
 
 
 

Ter empenhado em 
nível 5 mais de 50,1% 
ou mais de 1/12 por 
mês do orçamento de 
investimento 
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0 1 2 3 4   

16 5-Gerenciamento 

Ação: 
- Avaliar se as ações possuem 
detalhamento através de suas 
etapas 

16 

Alguma ação sem 
detalhamento ou 
Até 50% das suas 
etapas atualizadas  

De 50,1 a 60% das 
suas etapas 
atualizadas  

De 60,1 a 80% das 
suas etapas 
atualizadas 

De 80,1 a 95% das 
suas etapas 
atualizadas 

Maior que 95,1% das 
suas etapas 

  

17 5-Gerenciamento 

Monitorar os 
encaminhamentos das 
reuniões de CG, enquanto 
estiverem em aberto 

14 
Até 40% dos 
encaminhamentos 
efetivados 

De 40,1 a 60% dos 
encaminhamentos 
efetivados 

De 60,1 a 80% dos 
encaminhamentos 
efetivados 

De 80,1 a 95% dos 
encaminhamentos 
efetivados 

Pelo menos 95,1% dos 
encaminhamentos 
efetivados 

  

18 5-Gerenciamento 

Gerentes nos eventos 
- Avaliar a frequência do 
comparecimento dos gerentes 
nos eventos de Gestão 
* Para ser considerada a 
presença, o gerente deverá 
chegar até 15 minutos após 
início e permanecer até 15 
minutos antes do término 

14 
Até 50% de 
presença no mês 
de avaliação 

De 50,1 a 60% de 
presença no mês de 
avaliação 

De 60,1 a 80% de 
presença  no mês 
de avaliação 

De 80,1 a 95% de 
presença no mês de 
avaliação 

Mais de 95% de 
presença  no mês de 
avaliação 

  

19 6-Complexidade 

Transversalidade: 
- Avaliar o número de órgãos 
que possuem ações correntes, 
etapas ou subetapas no 
programa 

11   

Até 40% do número 
de órgãos em 
relação ao 
Programa com 
maior número de 
órgãos 

De 40,1 a 60% do 
número de órgãos 
em relação ao 
Programa com 
maior número de 
órgãos 

De 60,1 a 80% do 
número de órgãos 
em relação ao 
Programa com 
maior número de 
órgãos 

Ter pelo menos 80,1% 
do número de órgãos 
em relação ao 
Programa com maior 
número de órgãos 

  

20 6-Complexidade 
Número de ações correntes, 
etapas e subetapas 

11   

Até 10% do número 
de ações, etapas e 
subetapas em 
relação ao 
Programa com 
maior número de 
ações, etapas e 
subetapas 

De 10,1 a 20% do 
número de ações, 
etapas e subetapas 
em relação ao 
Programa com 
maior número de 
ações, etapas e 
subetapas 

De 20,1 a 60% do 
número de ações, 
etapas e subetapas 
em relação ao 
Programa com 
maior número de 
ações, etapas e 
subetapas 

Ter mais de 60 % do 
número de ações, 
etapas e subetapas em 
relação ao Programa 
com maior número de 
ações, etapas e 
subetapas 

  

21 6-Complexidade 

Eventos ligados a gestão 
democratica e visitas de 
acompanhamento das ações 
nos territórios 

6   
Menos de 60% de 
presença no mês de 
avaliação 

De 60,1 a 80% de 
presença  no mês 
de avaliação 

De 80,1 a 95% de 
presença no mês de 
avaliação 

Mais de 95% de 
presença  no mês de 
avaliação 
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22 6-Complexidade Tamanho do Orçamento 11   

Até 10% do 
orçamento em 
relação ao 
Programa de maior 
orçamento (ação 
corrente + fundo) 

De 10,1 a 20% do 
orçamento em 
relação ao 
Programa de maior 
orçamento (ação 
corrente + fundo) 

De 20,1 a 40% do 
orçamento em 
relação ao 
Programa de maior 
orçamento (ação 
corrente + fundo) 

Ter mais de 40% do 
orçamento em relação 
ao Programa de maior 
orçamento (ação 
corrente + fundo) 

  

23 6-Complexidade Quantidade de PL´s (emitidos) 7   

Até 40% do número 
de PL´s em relação 
ao Programa com 
maior número de 
PL´s 

De 40,1 a 60% do 
número de PL´s em 
relação ao 
Programa com 
maior número de 
PL´s 

De 60,1 a 80% do 
número de PL´s em 
relação ao 
Programa com 
maior número de 
PL´s 

Ter pelo menos 80,1% 
do número de PL´s em 
relação ao Programa 
com maior número de 
PL´s 

  

24 6-Complexidade Conclusão de etapas 7   

Até 40% das etapas 
previstas para o 
período já estão 
concluídas 

De 40,1 a 60% das 
etapas previstas 
para o período já 
estão concluídas 

De 60,1 a 80% das 
etapas previstas 
para o período já 
estão concluídas 

Ter pelo menos 80,1% 
das etapas previstas 
para o período já 
concluídas   
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ANEXO B 

 

2

Resultado Geral – Julho 2014

Devido ao encerramento da Copa o programa não aparecerá mais no Ranking da EGPE.

0 50 100 150 200 250

PORTO VIVER

INFÂNCIA E JUVENTE PROTEGIDAS

DESENVOLVER  COM INOVAÇÃO

PORTO DA INCLUSÃO

CIDADE DA PARTICIPAÇÃO

SEGURANÇA INTEGRADA

VOCÊ SERVIDOR

Média

CIDADE EM TRANSFORMAÇÃO

GESTÃO TOTAL

PORTO DA IGUALDADE

QUALIFICA POA 

PORTO ALEGRE MAIS SAUDÁVEL

130

137

138

138

152

157

160

162

165

179,3

183

190

210

Pontuação EGPE Julho

Pontuação EGPE Julho
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2

Resultado Geral – Agosto 2014

Devido ao encerramento da Copa o programa não aparecerá mais no Ranking da EGPE.

0 50 100 150 200 250

CIDADE DA PARTICIPAÇÃO

PORTO VIVER

VOCÊ SERVIDOR

INFÂNCIA E JUVENTE PROTEGIDAS

CIDADE EM TRANSFORMAÇÃO

Média

DESENVOLVER  COM INOVAÇÃO

GESTÃO TOTAL

PORTO DA INCLUSÃO

SEGURANÇA INTEGRADA

PORTO DA IGUALDADE

PORTO ALEGRE MAIS SAUDÁVEL

QUALIFICA POA 

190
193
196

212
213
213,7
214
215
219
220
224
227

241

Pontuação EGPE Agosto
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2

Resultado Geral – Setembro 2014

0 50 100 150 200 250 300

VOCÊ SERVIDOR

PORTO VIVER

INFÂNCIA E JUVENTE PROTEGIDAS

CIDADE DA PARTICIPAÇÃO

PORTO DA IGUALDADE

GESTÃO TOTAL

Média

SEGURANÇA INTEGRADA

CIDADE EM TRANSFORMAÇÃO

PORTO DA INCLUSÃO

PORTO ALEGRE MAIS SAUDÁVEL

DESENVOLVER  COM INOVAÇÃO

QUALIFICA POA 

186

192

196

199

200

213

214

216

219

223

230

237

259

Pontuação EGPE - Setembro
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Resultado Geral – Outubro 2014

0 50 100 150 200 250 300

CIDADE DA PARTICIPAÇÃO

SEGURANÇA INTEGRADA

PORTO VIVER

PORTO DA IGUALDADE

DESENVOLVER  COM INOVAÇÃO

INFÂNCIA E JUVENTE PROTEGIDAS

Média

PORTO DA INCLUSÃO

VOCÊ SERVIDOR

CIDADE EM TRANSFORMAÇÃO

PORTO ALEGRE MAIS SAUDÁVEL

GESTÃO TOTAL

QUALIFICA POA 

174

195

199

203

209

215

217

219

222

228

231

242

262

Pontuação EGPE - Outubro
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2

Resultado Geral – Novembro 2014

0 50 100 150 200 250

PORTO VIVER

SEGURANÇA INTEGRADA

VOCÊ SERVIDOR

DESENVOLVER  COM INOVAÇÃO

PORTO DA INCLUSÃO

PORTO ALEGRE MAIS SAUDÁVEL

CIDADE DA PARTICIPAÇÃO

Média

PORTO DA IGUALDADE

INFÂNCIA E JUVENTE PROTEGIDAS

CIDADE EM TRANSFORMAÇÃO

QUALIFICA POA 

GESTÃO TOTAL

187

189

193

194

201

208

209

210

211

215

222

242

247

Pontuação EGPE - Novembro
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Resultado Geral – Dezembro 2014
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Resultado Geral – Janeiro 2015
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2

Resultado Geral – Fevereiro 2015
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ANEXO C 
 

 
Fonte: Portal de Gestão/Pmpa 


