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Conhecimento é informação 

aplicada.
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INDICADORES 
fazem parte do 
nosso dia a dia?
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O que são 
INDICADORES?
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DEFINIÇÕES:

�São instrumentos que permitem identificar e medir
aspectos relacionados a um determinado conceito,
fenômeno ou problema , bem como o resultado de uma
intervenção na realidade .

“(...) surgem como uma mediação entre a teoria e as
evidências da realidade (...)”

� Forma quantitativa e/ou qualitativa de representação
de características de produtos/serviços ou processos ,
geralmente utilizado para acompanhar e avaliar os
programas, projetos e/ou ações ao longo do tempo.

Fonte: MPOG 7

� O indicador é um recurso metodológico para auxiliar a
interpretação da realidade de uma forma sintética e
operacional .

Pode ser utilizado para o diagnóstico de determinada
condição (ambiental, econômica, social, educacional, etc.),
para o monitoramento e avaliação de políticas públicas e
para a pesquisa de um modo geral.

“O que não é medido não pode ser  
gerenciado” (Peter Drucker)

Fonte: MPOG 8
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É preciso ter em conta que qualquer fenômeno social,
político, cultural, educacional ou econômico é dotado de
características e dimensões múltiplas e de várias
possibilidades de análise

As políticas públicas, por sua vez, precisam lidar com tais
fenômenos buscando operacionalizar intervenções eficazes
e, consequentemente, garantir a efetivação de direitos.

Essas intervenções precisam se orientar por ferramentas
capazes de traduzir fenômenos que são complexos e
multivariados de modo claro, objetivo e funcional

Fonte: MPOG 9

Nesse contexto, o indicador social busca conferir um
aspecto objetivo e sumário para realidades complexas e
para as quais não se possui apenas uma variável
explicativa.

Para Jannuzzi (2001), o indicador é:

“Uma medida em geral quantitativa dotada de
significado substantivo, usado para substituir,
quantificar ou operacionalizar um conceito social
abstrato, de interesse teórico (para pesquisa
acadêmica) ou programático (para formulação de
políticas). É um recurso metodológico ,
empiricamente referido, que informa algo sobre
um aspecto da realidade social ou sobre
mudanças que estão se processando na
mesma”.

10
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� “É preciso refletir para medir e não medir para refletir”
(Gaston Bachelard)

� “Indicador social apenas indica, não substitui o conceito
que o originou” (Januzzi)

� Cuidado com a reificação da medida em detrimento do
conceito.

� Deturpações:

� Definir primeiro a medida para depois inferir o conceito
indicado.

� Encarar a formulação de políticas públicas como
isenta de valores ideológicos ou políticos.

Fonte: CECAPS / UFMG

PRESSUPOSTOS

11

Violência 
Urbana

Tráfico de 
drogas

Infraestrutura

Pobreza

Êxodo 
rural

Falta 
policiamento

Cultura

EXEMPLO       Visão sistêmica de um indicador de Vi olência Urbana

12
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- Para cada concepção são escolhidos aspectos. Os aspectos são
traduzidos em variáveis. As variáveis, por sua vez, se materializam na
forma de indicadores que buscam expressar algum elemento da
realidade social. As vezes usamos várias variáveis para construir um
único indicador.

Dimensão A
Dimensão B

Dimensão C

CONCEITO

DESCRITORES

EXEMPLO FLUXO INDICADORES

13

14

Conceito Dimensão Descritores Indicadores

Segurança 

Cidadã

Enfrentamento 
da Violência

A. Diminuir a
criminalidade

1. Taxa de Homicídios Dolosos
2. Taxa de Crimes contra o 
Patrimônio

Vigilância

B. Aumentar a
sensação de
segurança dos
cidadãos

1. Efetivo policial
2. Nº de visitas da Patrulha Escolar
3. Nº de visitas da Patrulha Maria 
da Penha

Prevenção

C. Redução da
evasão escolar

1. Taxa de Evasão Escolar EF
2. Taxa de Evasão Escolar EM

EXEMPLO ES 2030
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MDS: O QUE SÃO INDICADORES

15

16

Conceito Dimensão Descritores Indicadores

Planejamen

to 

Estratégico 

2017-2020

Sociedade Ampliar e otimizar 
a oferta de 

serviços

Nº de instalações inauguradas 
em municípios com mais de 
50.000 habitantes

Processos

Fortalecer o 
Programa 
Bombeiro 
Educador

Público atingido (nº de pessoas)

Aprendizado
e 
Crescimento

Aprimorar o 
Programa de 

Condicionamento 
Físico

Número de bombeiros aptos no 
TAF

Finanças Criar Fundos de 
Bombeiros nos 

Municípios 
Conveniados

Percentual de Municípios 
conveniados com Fundo de 
Bombeiros

EXEMPLO: CORPO DE BOMBEIROS DA PMESP
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IDEB

O Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB) ,
desenvolvido pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais
Anísio Teixeira (INEP), constitui exemplo de uma medida que busca
agregar realidades complexas e expressá-las de modo direto e resumido.
Ele reúne em um único número dois conceitos relacionados à qualidade
da educação:
• médias de desempenho em testes educacionais padronizados e
• fluxo escolar dos estudantes.

17

Pra que
servem os 
INDICADORES?

18
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Os indicadores possibilitam conhecer verdadeiramente a
situação que se deseja modificar , estabelecer as prioridades,
escolher os beneficiados, identificar os objetivos e traduzi-los
em metas e, assim, melhor acompanhar o andamento dos
trabalhos, avaliar os processos, adotar os redirecionamentos
necessários e verificar os resultados e os impactos obtidos.

Com isso, aumentam as chances de serem tomadas decisões
corretas e de se potencializar o uso dos recursos
(no caso de monitoramento e avaliação de políticas públicas).

19

“Se bem empregados, os indicadores sociais podem
enriquecer a interpretação empírica da realidade social e
orientar de forma mais competente a análise, formulação e
implementação de políticas sociais.”

(JANUZZI, 2002)

20
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MONITORA-
MENTO AVALIAÇÃO

Acompanhar e 
Alertar

Desempenho 
metas de 

atividades e 
componentes

Cobertura

Apreciar, 
Analisar, Julgar

Impacto

Eficácia

Eficiência

Efetividade

INTERVENÇÕES 
PÚBLICAS, 
POLÍTICAS 

SOCIAIS

21

■■ Demonstrar a relevância e o impacto de políticas,
planos, programas e projetos;

■■ Estabelecer o marco zero, a situação atual ; Linha base PNE -
2014: pesquisas disponíveis PNAD 2013, Censo 2010, Censo Escolar 2013, Censo Educação Superior 2012

■■ Localizar oportunidades e problemas; Bônus demográfico

■■ Estudar comportamentos e inter-relações; politica de combate a
fome está trazendo redução da evasão escolar

■■ Monitorar processos para garantir:
■ A eficácia no alcance das metas;
■ A eficiência na utilização dos recursos;
■ A efetividade das ações;

■■ Avaliar os resultados alcançados;

■■ Alertar para necessidades de redirecionamentos; dois
programas com mesmo resultado e custos diferentes

■■ Comunicar os resultados.Fonte: MPOG 22
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ATENÇÃO! ANTES DE PENSAR NO INDICADOR...

QUAL É O MELHOR CONCEITO PARA CRIAR UM INDICADOR
PARA UMA DETERMINADA SITUAÇÃO SOCIAL?

- O que mais se vê: é a criação da métrica, do indicador, e depois a
preocupação com o por quê da interpretação...

CUIDADO COM AS ARMADILHAS:

1) Medir o que é fácil medir (dados existentes)
2) Criar uma medida muito complexa para explicar algo simples.

LEMBRAR QUE...
Existe embutida em todo indicador uma ideia (ou concepção)
do que é mais importante compreender sobre a realidade.

23

Monitoramento : O monitoramento ou acompanhamento é
o processo sistemático de supervisão da execução de
uma atividade, tendo como objetivo fornecer a informação
necessária para introduzir eventuais correções, a fim de
assegurar a consecução dos objetivos estabelecidos.

Avaliação : constitui-se em um processo de coleta e
análise sistemática de informações sobre processos,
resultados, e impactos de um programa ou projeto, de
forma a atribuir valor e analisar o mérito destes ,
gerando recomendações para aperfeiçoar a gestão e a
qualidade do gasto público.

Monitorar e avaliar são etapas

que se articulam continuamente

em um único processo.

Um pouco mais...

24
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Tipos de avaliação
Quanto à temporalidade
� Avaliação ex-ante: realizada antes do início de implementação de

um programa. TD36_Avaliação de impacto ex-ante politica transf. Renda PBF – IJSN (simulações)

� Avaliação in curso: durante a implementação do programa como
meio de se adquirir mais conhecimento quanto a um processo de
aprendizagem para o qual se deseja contribuir. PNE/PEE

� Avaliação ex-post: realizada após consolidação ou na fase final de
um programa. Normalmente mede resultados e impactos. As
avaliações de impacto são geralmente mais caras que as
avaliações ex-ante, por exigirem levantamento de dados
primários sobre o público-alvo.

25

Quanto ao objeto

� Avaliação de processo: refere-se a uma avaliação para
identificação dos aspectos da implementação (insumos,
processos e produtos) que podem gerar ganhos ou perdas no
atendimento às metas do programa em relação ao seu público-
alvo. Destina-se a identificar os pontos fortes e as fraquezas de
uma intervenção.

� Avaliação de resultados: refere-se à avaliação do nível de
transformação da situação a qual o programa se propõe a
modificar. Expressa o grau em que os objetivos do programa
foram alcançados. Verifica se o programa está cumprindo os
resultados que foram propostos.

26
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� Avaliação de impacto: trata-se de um tipo de avaliação de
resultados que busca conhecer os efeitos produzidos pelo
programa em algum(uns) aspecto(s) da realidade afetada
pela sua existência. Geralmente está relacionada a
resultados de médio e longo prazos. Visa à identificação,
compreensão e explicação das mudanças nas variáveis e nos
fatores relacionados à efetividade do programa.

27

Como são
classificados os 
INDICADORES?

28
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Breve Taxonomia

Há vários sistemas classificatórios para os indicadores. 

Saúde - leitos por mil habitantes, percentual de crianças nascidas 
com baixo peso.

Educação - taxa de analfabetismo, escolaridade média da 
população de 15 anos ou mais.

Segurança - mortes por homicídios, roubos à mão armada 
por cem mil habitantes.

Habitacional - posse de bens duráveis, densidade de 
moradores por domicílio, esgotamento sanitário.

Demografia - esperança de vida ao nascer, densidade 
demográfica.

Mercado de trabalho - taxa de desemprego, rendimento médio 
real do trabalho.

Fonte: MPOG 29

30

EXEMPLOS 

Fonte: IJSN
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Objetivos - Referem - se a ocorrências concretas ou a entes
empíricos da realidade social, construídos a partir das estatísticas
públicas disponíveis, como o percentual de domicílios com acesso
à rede de água, a taxa de desemprego, ou o número de acidentes
de trabalho.

Subjetivos - Correspondem a medidas construídas a partir da
avaliação dos indivíduos ou especialistas com relação a diferentes
aspectos da realidade, levantados em pesquisas de opinião
pública ou grupos de discussão, como a avaliação da qualidade de
vida, o nível de confiança nas instituições, etc.

Fonte: MPOG

EXEMPLO 
INDICADOR 
OBJETIVO 

Fonte: IJSN

31

EXEMPLO INDICADOR OBJETIVO 

2010

%

Fonte: IJSN
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EXEMPLO INDICADOR SUBJETIVO 

Fonte: Plano de Ação Vitória Sustentável

Analíticos

(simples) - Taxa de evasão escolar, taxa de 
mortalidade infantil, taxa de desemprego. 

Sintéticos

(complexos) - Índice de Preços ao
Consumidor (IPC) ou Índice de
Desenvolvimento Humano (IDH),
procuram sintetizar várias dimensões
empíricas da realidade econômica e/ou
social em uma única medida.

Fonte: MPOG 34
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EXEMPLO INDICADOR ANALÍTICO 

EXEMPLO INDICADOR ANALÍTICO 
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O IDF calculado com base no CadÚnico é composto por 6 dimensões, 27 

componentes e 68 indicadores.  

O IDF pode variar entre 0 (para as famílias que se encontram na pior situação 

possível) e 1 (para as famílias que alcançam uma situação menos vulnerável no 

contexto do CadÚnico).

IDF - Índice de Desenvolvimento da Família 

IDF

Vulnerabili
dade

Acesso ao 
conhecimento

Acesso ao 
trabalho

Disponibili
dade de 
recursos

Desenvolvi
mento 
infantil

Condições 
habitacionais

C1. Ausência de adulto analfabeto

C2. Ausência de adulto analfabeto funcional

C3. Presença de pelo menos um adulto com fundamental completo

C4. Presença de pelo menos um adulto com secundário completo

C5. Presença de pelo menos um adulto com alguma educação superior

Qualificação profissional C6. Presença de pelo menos um trabalhador com qualificação média ou alta

Analfabetismo

Escolaridade

Componentes Indicadores

Componentes do Conhecimento

Fonte: IJSN

EXEMPLO INDICADOR SINTÉTICO

Fonte: IJSN
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IGD-M - Índice de Gestão Descentralizada Municipal 

O Índice de Gestão Descentralizada (IGD) é utilizado na estratégia de repasse

de recursos adotada pelo Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à

Fome (MDS) para estimular os municípios a investir na melhoria da Gestão do

Programa Bolsa Família (PBF). Assim, quanto melhor a gestão do Bolsa

Família e do Cadastro Único, obedecendo aos critérios, maior será o índice

para cada município e consequentemente o montante de recursos recebidos.

Índice de Governança Municipal

IGM - criado pelo Conselho Federal de Administração (CFA) para analisar o
grau de assertividade das políticas públicas praticadas pelas administrações
municipais do País. É composto de três indicadores, que são gastos e
finanças públicas , qualidade na gestão e desempenho . O índice varia
entre 0 e 1 e foi feito envolvendo 53 municípios do Estado que tinham dados
disponibilizados pelo PNUD, IBGE e STN. Foram consideradas informações
de áreas como saúde, educação, planejamento urbano, gestão fiscal,
habitação e recursos humanos .

Fonte: CRA-ES

http://cgp.cfa.org.br/igm/

Fonte: jornal AG
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41Fonte: Jannuzzi

Insumo (antes) - correspondem às medidas associadas à
disponibilidade de recursos humanos, financeiros ou de
equipamentos alocados para um processo ou programa que
afeta uma das dimensões da realidade social.

Processo (fluxo, intermediário) (durante) - traduzem, em
medidas quantitativas, o esforço operacional de alocação
de recursos humanos, físicos ou financeiros (indicadores-
insumo) para a obtenção de melhorias efetivas de bem-
estar (indicadores- resultado e indicadores-impacto).

Resultado (depois) - são aqueles mais propriamente
vinculados aos objetivos finais dos programas públicos,
que permitem avaliar a eficácia do cumprimento das
metas especificadas.

Impacto (depois) - referem-se aos efeitos e desdobramentos
mais gerais, antecipados ou não, positivos ou não, que
decorrem da implantação dos programas.

Fonte: MPOG 42
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43

44

Produto (depois): medem o alcance das metas físicas. São medidas que
expressam as entregas de produtos ou serviços ao público-alvo. São exemplos o
percentual de quilômetros de estrada entregues, de armazéns construídos e de
crianças vacinadas em relação às metas estabelecidas;

Fonte: MPOG
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Economicidade (economia) - medem os gastos
envolvidos na obtenção dos insumos (materiais,
humanos, financeiros etc.) necessários às ações que
produzirão os resultados planejados.

Eficiência - essa medida possui estreita relação com
produtividade, ou seja, o quanto se consegue
produzir com os meios disponibilizados.

Eficácia - aponta o grau com que um Programa
atinge as metas e objetivos planejados.

Efetividade - mede os efeitos positivos ou negativos na
realidade que sofreu a intervenção.

Fonte: MPOG 45

Exemplos

Economia: capacidade da instituição de gerar e mobilizar
adequadamente os recursos financeiros para atingir os
objetivos (relacionado com recursos e custos/despesas).

• Aumento do custo por erros em contratos
• Receita média por serviços prestados
• Economia gerada por licitação antecipada
• Custos unitário e total
• Custos por modalidade de licitação

46
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Eficiência: relação entre a produção de um bem ou serviço e
os recursos usados para realizá-lo (relacionado com
recursos/custos e produtos/serviços).

• Produtividade:
• produtividade por funcionário;
• ociosidade de equipamentos;
• número de pedidos atendidos por funcionário;
• número de vistorias feitas por funcionário.

• Tempos médios por cada etapa do processo
• Tempo médio para aquisição e reposição
• Tempo médio de permanência sem um produto

47

Eficácia: grau de cumprimento dos objetivos da instituição,
está relacionada aos resultados (relacionado com
produtos/serviços e resultados).

• Cobertura do serviço ou atividade
• Percentual de problemas resolvidos
• Percentual de metas cumpridas
• Percentual de produtos entregues

Efetividade: efeitos da ação em mudança do problema
originário e impacto na qualidade de vida (relacionado com
resultados, impactos e percepção).

• Diminuição do analfabetismo
• Redução de crimes
• Melhoria da renda média da população

48
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Nível de serviço, qualidade e satisfação: capacidade da
ação responder de forma correta às necessidades dos usuários,
influenciando a percepção dos mesmos (relaciona a percepção do
cidadão ao impacto da ação).

• Nível de qualidade no atendimento
• Índice de satisfação do cidadão
• Percepção de segurança

Adaptado de BONNEFOY, J. ARMIJO, 200549

Outras classificações

Intermediários/implementação - Insumo, processo, 
produto

Finalísticos - Resultado e Impacto

Fonte: MPOG

EXEMPLO
� Intermediários

� Insumo (pessoal, material, finanças, manutenção)

� Processo (atendimentos CIODES, boletins de ocorrência, inscrições nos cursos da
ESESP)

� Produto/serviço (unidades operacionais, viaturas, cursos realizados na ESESP, escolas)

� Finalísticos

� Resultado (redução de índices, nº servidores certificados)

� Impacto (sensação de segurança, melhoria da percepção do cidadão em relação aos

serviços prestados)

50
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Outras classificações

Esforço

Economicidade, Excelência e Execução

Resultado

Eficiência, Eficácia e Efetividade

Fonte: MPOG 51

Quais as 
características 
desejáveis dos 
INDICADORES?

52
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A escolha de indicadores sociais para uso no processo de
formulação e avaliação de políticas públicas deve ser pautada pela
aderência deles a um conjunto de propriedades e pela lógica
estruturante da aplicação, que definirá a tipologia de indicadores
mais adequada (JANNUZZI, 2001):

INDICADOR

53

■ Relevância

A relevância para a agenda político-social é uma das propriedades
fundamentais de que devem gozar os indicadores escolhidos em um
sistema de formulação e avaliação de programas sociais específicos.

Indicadores como a taxa de mortalidade infantil , a proporção de
crianças com baixo peso ao nascer e a proporção de domicílios com

saneamento adequado são, por exemplo, relevantes e pertinentes
para acompanhamento de programas no campo da saúde pública no
Brasil ...

Fonte: MPOG 54
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■ Ser relevante à realidade que se almeja descrever 

BRASIL

55

■ Validade

é desejável que se disponha de medidas tão “próximas” quanto possível
do conceito ou da demanda política que lhes deram origem.

Em um programa de combate à fome , por exemplo, indicadores
antropométricos ou do padrão de consumo familiar de alimentos
certamente gozam de maior validade que uma medida baseada na renda
disponível, como a proporção de indigentes. Afinal, índice de massa
corpórea, baixo peso ao nascer ou quantidade de alimentos efetivamente
consumidos estão mais diretamente relacionados à nutrição adequada e à
desnutrição que à disponibilidade de rendimentos.

Por outro lado, é operacionalmente mais complexo e 
custoso levantar informações para o cálculo desses 
indicadores de maior validade, comprometendo o 
uso deles para fins de monitoramento periódico do 

grau de “fome” na comunidade.

Fonte: MPOG56
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■ Confiabilidade

É propriedade importante vinculada à qualidade dos dados. Na avaliação
do nível de violência em uma comunidade , por exemplo, indicadores
baseados nos registros de ocorrências policiais tendem a ser menos
confiáveis – e menos válidos – que aqueles passíveis de serem obtidos a
partir de pesquisas de vitimização , em que se questionam os
indivíduos acerca de agravos sofridos em seu meio em determinado
período.

http://bopm.policiamilitar.sp.gov.br/

Fonte: JANNUZZI e MPOG57

■ Cobertura populacional

Sempre que possível, deve-se procurar empregar indicadores de boa
cobertura territorial ou populacional, que sejam representativos da
realidade empírica em análise.

Indicadores de cobertura parcial também podem ser úteis. Os indicadores
de mercado de trabalho construídos a partir das bases de dados
administrativos do Ministério do Trabalho, por exemplo, não retratam a
dinâmica conjuntural do mercado de trabalho brasileiro, já que se referem
apenas ao mercado de trabalho formal . Ainda assim, esses indicadores
aportam conhecimento relevante acerca da dinâmica conjuntural da
economia e do emprego, em especial em âmbito municipal.

Cobertura da PNAD

Fonte: MPOG 58
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■ Sensibilidade e Especificidade

É muito importante dispor de medidas sensíveis e específicas às ações
previstas nos programas, que possibilitem avaliar rapidamente os efeitos
(ou não efeitos) de determinada intervenção.

Taxa de evasão ou frequência escolar, por exemplo, são medidas
sensíveis e com certa especificidade para monitoramento de programas
de transferência de renda , na medida em que se espera verificar, em
curto prazo, nas comunidades atendidas por tais programas, maior
engajamento das crianças na escola, como resultado direto de controles
compulsórios previstos ou mesmo como consequência indireta da
mudança de comportamento ou da necessidade familiar.

Fonte: MPOG 59

60

Sensibilidade : variações ocorridas refletem-se no resultado do indicador?

Diz respeito a capacidade do indicador refletir mudanças importantes se
as condições que afetam a dimensão (s) social referida se alteram.

Especificidade : capacidade do indicador em refletir alterações
estritamente relacionadas às mudanças ocorridas na dimensão social
analisada.

Fonte: JANNUZZI Área Saúde: Indicador de Mortalidade por Diabetes – sensível e muito especifico
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■ Transparência metodológica

A boa prática da pesquisa social recomenda que os procedimentos de
construção dos indicadores sejam claros e transparentes, que as decisões
metodológicas sejam justificadas, que as escolhas subjetivas –
invariavelmente frequentes – sejam explicitadas de forma objetiva.

Transparência metodológica é certamente um atributo fundamental para
que o indicador goze de legitimidade nos meios técnicos e científicos,
ingrediente indispensável para sua legitimidade política e social.

■ Ser transparente e 
de acesso público

Caso economia criativa – CNAE repetidaFonte: MPOG

■ Possuir metodologia de cálculo simples e replicável 

61

■ Comunicabilidade ou inteligibilidade

tem a finalidade de garantir a transparência das decisões técnicas

tomadas pelos administradores públicos e a compreensão delas por
parte da população, dos jornalistas, dos representantes comunitários e dos
demais agentes públicos.

Na discussão de planos de governo, orçamento participativo, projetos
urbanos, os técnicos de planejamento deveriam valer-se, tanto quanto
possível, de alguns indicadores sociais mais facilmente compreendidos,
como a taxa de mortalidade infantil e a renda familiar , ou que o uso
sistemático já os consolidou, como o índice de preços e a taxa de
desemprego .

Nessas situações, o emprego de indicadores muito complexos pode ser
visto como abuso tecnocrático dos formuladores de programas, primeiro
passo para o potencial fracasso na sua implementação.

Fonte: MPOG 62
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■ Periodicidade e Factibilidade

Para que se possa acompanhar a mudança social, avaliar o efeito de
programas sociais implementados, corrigir eventuais distorções de
implementação, é necessário que se disponha de indicadores levantados
com certa regularidade. Essa é uma das grandes limitações do sistema
estatístico brasileiro e, a bem da verdade, de muitos países.

Para algumas temáticas da política social – trabalho, por exemplo –, é
possível dispor-se de boas estatísticas e indicadores de forma periódica
(mensal), para alguns domínios territoriais (principais regiões
metropolitanas). Para outras temáticas, em escala estadual, é possível
atualizar indicadores em bases anuais, por meio da Pesquisa
Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD).

Nos municípios, em geral, pela falta de recursos, organização e
compromisso com a manutenção periódica dos cadastros (de contribuintes,
de imóveis, etc.), só se dispõe de informações mais abrangentes a cada dez
anos, por ocasião dos Censos Demográficos.

Fonte: MPOG63

■ Ser atualizável periodicamente

A periodicidade com que o
indicador pode ser atualizado e
a factibilidade para obtê-lo a
custos razoáveis são aspectos
importantes na seleção de
indicadores para a temática
abordada.

Censos –
decenais            

•

Registros 
Administrativos 

– diários, 
mensais,...

64
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■ Desagregabilidade

É preciso que os indicadores se refiram, tanto quanto possível, aos grupos sociais
de interesse ou à população alvo dos programas, isto é, deve ser possível
construir indicadores sociais referentes a espaços geográficos reduzidos ,
grupos sociodemográficos (crianças, idosos, homens, mulheres, brancos,
negros, etc.), ou grupos vulneráveis específicos (famílias pobres,
desempregados, analfabetos, etc.).

O Censo Demográfico reflete, nesse sentido, o esforço governamental em atender

novas demandas informacionais para formulação e avaliação de políticas públicas.

Fonte: MPOG 65

■ Ser passível de
desagregações em
termos espaciais ,
demográficos e
socioeconômicos

66
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67Fonte: Jornal AG

■ Comparabilidade

A comparabilidade do indicador ao longo do tempo de modo a permitir a inferência
de tendências e a avaliar efeitos de eventuais programas sociais
implementados .

O ideal é que as cifras passadas sejam compatíveis do ponto de vista conceitual e
com confiabilidade similar à das medidas mais recentes , o que nem sempre é
possível.

Fonte: MPOG e Jornal AG

Mudanças 
metodológicas 

causam dificuldades 
de comparação

68
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69Fonte: IJSN

Na prática, nem sempre o indicador de maior validade é o
mais confiável; nem sempre o mais confiável é o mais
sensível; nem sempre o mais sensível é o mais específico;
enfim, nem sempre o indicador que reúne todas essas
qualidades é passível de ser obtido na escala territorial e na
periodicidade requerida.

O importante é que a escolha dos indicadores seja
fundamentada na avaliação crítica das propriedades
anteriormente discutidas e não simplesmente na
tradição de uso deles.

Fonte: JANNUZZI 70
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CICLO DE 
GESTÃO DE 

PROGRAMAS

Problema ou 
demanda da 

sociedade

Planejamento

Execução e 
monitoramento

Avaliação

Revisão

Fonte: MPOG

Importante

72

Problema ou 
demanda da 

sociedade

Objetivo Propriedades 
prioritárias

Tipologias

Conhecer e diagnosticar
problemas, demanda da 

sociedade ou 
potencialidades.

Validade,
Confiabilidade.

Indicadores
Analíticos.

Indicadores
Objetivos.

Planejamento

Objetivo Propriedades 
prioritárias

Tipologias

Definir causas e 
consequências do problema,

objetivos, referenciais,
indicadores, ações e 

resultados
Intermediários e final.

Validade,
Confiabilidade

e Desagregabilidade

Indicadores de
Insumo, de Produto 

e de Resultado. 

Execução e 
monitoramento

Objetivo Propriedades 
prioritárias

Tipologias

Gerenciar execução
das ações, entrega de 

produtos e alcance
de resultados intermediários 

e finais.

Sensibilidade,
Economicidade e 
Comparabilidade.

Indicadores
de Insumo, de 
Processo e de

Produto.
Fonte: MPOG
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Avaliação

Objetivo Propriedades 
prioritárias

Tipologias

Avaliar alcance
de objetivos ou
a eficácia dos
Programas.

Validade,
Simplicidade e

Comparabilidade.

Indicadores de
Resultado e de 

Impacto

Revisão

Objetivo Propriedades 
prioritárias

Tipologias

Realizar alterações
e ajustes no
Programa.

Validade,
Confiabilidade

e Desagregabilidade.

Indicadores de 
Insumo, de Produto 

e de Resultado. 

Fonte: MPOG

Problema 
ou 

demanda 
da 

sociedade

Planejame
nto

Execução 
e 

monitora
mento

Avaliação

Revisão

Limitações
dos 
INDICADORES
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É importante ter em conta que
todo indicador carrega em si
uma concepção e uma visão
parcial do fenômeno que se
propõe a medir.

Sobretudo quando se usa
indicadores compostos por
vários aspectos, ou que se
referem de modo indireto ao
objeto de análise (proxy*), é
preciso ter em conta que eles
“encerram certa dose de
arbitrariedade e precisam de
tempo e experimentação para
que se possa avaliar sua
consistência” (ALVES;
SOARES, 2013, p. 182).

PEE

*PIB Trimestral 75

Ao se construir e divulgar indicadores é fundamental deixar explícito que
eles representam um aspecto da realidade que foi privilegiado na
análise, sempre almejando, com os dados disponíveis, ser o mais
significativo possível.

Por isso, é relevante que a apresentação do indicador seja
acompanhada de informações sobre as bases de dados
utilizadas , as variáveis selecionadas , os recortes feitos , os

procedimentos estatísticos que amparam sua construção , os

critérios que sustentam as escolhas de variáveis , entre outros.

Fonte: MPOG 76
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Dada a complexidade da realidade social, os indicadores, apesar de
constituírem um instrumento de trabalho, são sempre imperfeitos e
insuficientes , pois não conseguem traduzir a totalidade da realidade
social.

Em termos quantitativos, é relativamente simples encontrarmos algumas
respostas. Mas quando passamos à análise qualitativa do indicador,
dificuldades podem surgir.

Fonte: MPOG

EXEMPLO

O PIB per capita é um indicador habitualmente utilizado para estabelecer
comparações internacionais em termos de bem-estar das populações. No entanto,
apresenta grandes limitações, já que:

1- Nada nos diz sobre a forma como a riqueza é distribuída pela população ,
diluindo as desigualdades econômicas e consequentemente as desigualdades
sociais;

2- Não contabiliza o peso da economia informal , tal como o trabalho doméstico, o
trabalho infantil, a produção destinada ao auto consumo ou ainda as operações que
escapam ao controle das autoridades, como o contrabando ou o tráfico ilícito de
bens, serviços e capitais.

77
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Outra questão que se pode levantar na utilização dos indicadores
diz respeito à coleta dos dados. Nos países menos desenvolvidos
a informação estatística é por vezes deficiente, dadas as
dificuldades na coleta dos dados ou mesmo no seu
tratamento. (VER ANUÁRIO DO FBSP)

Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) – saúde, escolaridade e 
renda do Brasil é 0,75 e do Sudão é de 0,37.

Quase um quinto da população do Sudão vive abaixo da linha 
internacional de pobreza, vivendo com menos de U$ 1,25 por 
dia.[PNUD, 2014)

Construindo 
INDICADORES

“Passos” para 
construção

80
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81Fonte: MPOG

82

Passo 1 - Identificação do Nível, Dimensão, Subdimensão e Ob jetos
de Mensuração

Definir o que será mensurado constitui a reflexão inicial do processo de criação
de indicadores de desempenho. Entretanto, cabe responder, primeiramente, em
qual nível da Administração Pública se deseja criar medidas, ou seja, para que
organização, política pública ou Governos será modelado indicadores. Pode ser
apenas uma unidade de uma organização, um nível de política pública ou
mesmo o Governo como um todo.

Uma vez identificado qual o nível a ser mensurado, é requerido a definição
precisa do que será mensurado – qual é, especificamente, o objeto de
mensuração. (área temática, insumos, processo, resultados, impactos)

poderá ser realizada a partir do mapa estratégico

Fonte: MPOG
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Passo 2 - Estabelecimento de Indicadores

Após realizar o passo 1, os subsídios principais para a elaboração do
indicador (como medir) já estão definidos. Os indicadores devem ser
especificados por meio de métricas estatísticas, comumente formados por
porcentagem, média, número bruto, proporção e índice.

Os componentes básicos de um indicador são:
� Medida : grandeza qualitativa ou quantitativa que permite
classificar as características, resultados e consequências dos
produtos, processos ou sistemas; (%, absoluto, etc)
� Fórmula : padrão matemático que expressa à forma de realização
do cálculo;
� Índice (número): valor de um indicador em determinado momento;
� Padrão de comparação : índice arbitrário e aceitável para uma
avaliação comparativa de padrão de cumprimento; e
� Meta: índice (número) orientado por um indicador em relação a um
padrão de comparação a ser alcançado durante certo período.

Na identificação e seleção de um indicador é importante considerar um
conjunto de critérios básicos, para garantir a sua posterior
operacionalização.

Fonte: MPOG

Mais atributos... 

Denominação Expressão do enunciado do 
indicador

Percentual de domicílios com serviço de esgotamento 
sanitário (%)

Definição Descrição do indicador Expressa a proporção de domicílios com serviço de 
rede coletora de esgotamento sanitário

Cálculo Fórmula utilizada para obter 
o indicador

Nº de domicílios com serviço de esgotamento / Total 
de domicílios X 100

Fonte de dados Fontes primárias ou 
secundárias utilizadas

IBGE. Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios –
PNAD.

Base geográfica Nível de agregação 
geográfica

Estadual

Periodicidade Freqüência de apuração do 
indicador

Anual

Unidade de 
medida

Padrão da apresentação da 
mensuração

Porcentagem

Índice de 
referência Último valor apurado 76% em 2010

Polaridade Determina o sentido de ordenação em 
que o indicador deve ser avaliado. Quanto maior/menor, melhor

Índices 
esperados Meta esperada 90% em 2014
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Passo 3 - Validação Preliminar dos Indicadores com as Partes
Interessadas

Validar os indicadores com as partes interessadas é fundamental para a
obtenção de um conjunto significativo de indicadores que propicie uma visão
global da organização e represente o desempenho da mesma. O processo de
validação é conduzido vis‐à‐vis com a análise dos critérios de avaliação do
indicador.

Durante a validação são levados em conta diversos critérios, tais como:
simplicidade e clareza; representatividade; acessibilidade; comparabilidade;
estabilidade; custo‐efetividade. Esses critérios servirão de base para a decisão
de manter, modificar ou excluir os indicadores inicialmente propostos.

Fonte: MPOG
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Passo 4 - Construção de Fórmulas, estabelecimento de  Metas 

Uma vez definido o conjunto de indicadores e, por sua vez, analisados a luz dos
critérios, o passo de construção de fórmulas e estabelecimento de metas para o
indicador pode ser iniciado.

Construção de fórmulas (para indicadores que precis arem – alguns 
já possuem)

A fórmula descreve como deve ser calculado o indicador, possibilitando clareza
com as dimensões a serem avaliadas. A fórmula permite que o indicador seja:
inteligível; interpretado uniformemente; compatibilizado com o processo de
coleta de dados; específico quanto à interpretação dos resultados e apto em
fornecer subsídios para o processo de tomada de decisão.

Nesse sentido, recomenda‐se evitar fórmulas de alta complexidade ou que não
respondam as questões necessárias. Deve proporcior a obtenção de um
resultado, numérico ou simbólico, facilmente comparável com valores
predeterminados, posteriores ou anteriores, para apoiar o processo decisório.

Fonte: MPOG

90

Cada fórmula possui uma unidade de medida que confere um significado ao
resultado. As unidades de medida podem ser diversas, contudo, sua composição
deve seguir uma linha de raciocínio, possibilitando a análise do resultado obtido e a
comparação com uma serie histórica.

As unidades de medida mais comuns são:

� Indicadores Simples : Representam um valor numérico (uma unidade de medida)
atribuível a uma variável. Normalmente, são utilizados para medir eficácia, ou
seja, a quantidade de determinado produto ou serviços entregue ao beneficiário.
Não expressa a relação entre duas ou mais variáveis.

Exemplos:
‐ Números de alunos matriculados no ensino médio;
‐ Número de alunos aprovados no ensino fundamental;
‐ Número de novos postos de trabalhos criados.

Fonte: MPOG
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� Indicadores Compostos : Os indicadores compostos expressam a
relação entre duas ou mais variáveis. De acordo com as relações entre as
variáveis que os constituem e a forma como são calculadas, são
denominados de maneiras específicas. Assim têm‐se quatro tipos de
indicadores compostos:

i) Proporção : É a relação entre um subgrupo da população e a
população como um todo ou subgrupo maior. É um tipo de
razão, só que o numerador está necessariamente incluído no
denominador.

Coeficiente : representam tipos específicos de proporções,
as quais podem possuir grandezas de dimensões diferentes.

- Coeficiente de natalidade = número de nascidos / população total;
‐ Coeficiente de mortalidade = número de óbitos / população total;
‐ Coeficiente de evasão escolar = nº de alunos evadidos / nº inicial de
matrículas.
- Coeficiente de Gini

Fonte: MPOG
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ii) Porcentagem : Obtida a partir do cálculo das proporções,
simplesmente multiplicando o quociente obtido por 100. As
porcentagens e proporções têm por objetivo principal criar
comparações relativas destacando a participação de determinada
parte no todo.

Exemplo:
‐ Porcentagem de alunos matriculados na 1ª série do ensino médio = (nº de
alunos matriculados na primeira série do ensino médio / nº total de alunos
matriculados no ensino médio) x 100.

iii) Razão ou Índice : A razão de um número A em relação a outro
número B se define como A dividido por B. As proporções
representam um tipo particular de razão. Entretanto, o termo razão é
usado normalmente quando A e B representam categorias separadas e
distintas. Este quociente é também chamado de índice, indicando
tratar‐se de razão entre duas grandezas tais que uma não inclui a outra.

Exemplos:
‐ Densidade demográfica = População / superfície;
‐ Renda per capta = Renda / população.
- Razão de sexo = numero de homens / numero de mulheres

Fonte: MPOG
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iv) Taxa : São coeficientes multiplicados por uma potência de 10 e seus
múltiplos para melhorar a compreensão do indicador.

Exemplos:
‐ Taxa de mortalidade = Coeficiente de mortalidade x 1.000;
‐ Taxa de natalidade = Coeficiente de natalidade x 1.000; e
‐ Taxa de evasão escolar = Coeficiente de evasão escolar x 100.

Fonte: MPOG e G1
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A fórmula de cálculo e a unidade de medida fornecem subsídios para identificar o
comportamento esperado do indicador , ou seja, se o indicador é maior‐melhor,
menor‐melhor ou igual‐melhor. Dessa forma, a interpretação do indicador informa
se o bom desempenho é alcançado quando o resultado do indicador está
aumentando, diminuindo ou permanecendo o mesmo. Trata‐se de uma informação
integrante que orienta a análise crítica do desempenho do indicador.

Por exemplo, o IDH representa um bom desempenho quanto mais próximo de 1,
aferindo uma melhor qualidade de vida da população da região.

Concomitantemente à construção da fórmula do indicador, é necessário definir a
origem de onde os DADOS são extraídos, ou seja, a fonte de dados , podendo ser
de um setor, organização, sistema informatizado ou outra fonte como relatórios ou
pesquisas de origem externa.

Exemplos de algumas fontes são as bases estatísticas de indicadores
sociais, econômicos, entre outros: IPEA, INEP, Banco Mundial, PNUD,
OCDE.

Fonte: MPOG
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Estabelecimento de metas para o indicador

Uma vez estabelecidas as fórmulas e as fontes dos dados, segue‐se o
estabelecimento de metas. A meta é uma expressão numérica que representa o
estado futuro de desempenho desejado.

Todos os indicadores de desempenho devem ter metas, podendo ser definida
mais de uma meta (parciais) por indicador. As metas têm como objetivo serem
suficientes para assegurar a efetiva implementação da estratégia, por exemplo,
de Governo .

As metas contêm uma finalidade (objetivo), um valor e um prazo . A finalidade
de cada meta é enunciada no detalhamento do indicador e expressa um
propósito da organização. Para isso, as metas devem ser: alcançáveis;
desafiadoras; diretas; negociáveis; fundamentadas em séries históricas,
tendências e benchmark.

Fonte: MPOG
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Estabelecimento de metas para o indicador

Exemplo meta ruim : Manter o trabalho de parceria com o estado.

Exemplo meta boa : aumentar a taxa de formalização no mercado de trabalho 
para 65% até o final de 2017.

Fonte: Jornal AG
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97Fonte: IJSN
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Passo 5 - Definição de Responsáveis

Nesta fase é necessária a indicação do responsável pela geração e
divulgação dos resultados obtidos de cada indicador. Em alguns casos, o
responsável pela apuração e pelo desempenho do indicador podem ser
os mesmos. Indicadores sem responsáveis por sua coleta e
acompanhamento não são avaliados, tornando‐se sem sentido para a
organização.

Uma vez identificado o responsável pela coleta, é definida a
periodicidade de coleta do indicador, ou seja, é descrita a periodicidade
temporal em que os resultados conexos ao indicador devem estar
disponíveis para serem apurados. Exemplos: semanal, mensal,
semestral, anual.

Fonte: MPOG
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Passo 6 - Geração de Sistema de Coleta de Dados

A sistemática de coleta de dados determina os requisitos para o
levantamento de informações sobre os indicadores. Essa etapa é
complexa, uma vez que há necessidade de se coletar dados acessíveis,
confiáveis e de qualidade.

A identificação dos dados varia de acordo com o tempo e os recursos
disponíveis, assim como o tipo de informação necessária. De modo geral
as principais técnicas de coleta de dados são:

� Coleta Direta

� Coleta Indireta

Fonte: MPOG

Coleta direta

• Quando os dados são obtidos pelo próprio pesquisador
através de levantamento de registros (nascimentos,
óbitos, notas fiscal, impostos etc.) ou coletados
diretamente através de inquéritos, questionários etc.

Censo : conjunto de dados estatísticos dos habitantes de
uma cidade, província e/ou nação.

• Brasil: o censo é gerenciado pelo IBGE;

• Regulamentação na década de 40;

• Objetivo: geração de informações necessárias para a
definição de políticas e tomada de decisão em
investimentos públicos e privados;

• Realização de 10 em 10 anos;

• Unidades territorial de coleta: ***setor censitário*** ;

• Anos censitários: ... 1940, 1950, 1960, 1970, 1980,
1991, 2000, 2010

PNAD - anual

100
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Coleta indireta

É inferida de elementos conhecidos, através de uma coleta direta, ou
do conhecimento de fenômenos relacionados ao fenômeno estudado.
Por exemplo, pesquisa sobre mortalidade infantil que é feita sobre a
coleta de dados de nascimentos e óbitos (SIM/DATASUS) ou dados
criminais , socioeconômicos e urbanos :

• ONU/PNUD 

• IBGE;

• IPEA;

• IJSN;

• Prefeituras;

• Ministérios, Agências, Secretarias Estaduais e Municipais;

• SIM/DATASUS;

• SENASP;

• PM e PC;

101

Os dados devem ser tratados/criticados. Visa suprimir/corrigir os valores
estranhos ao levantamento, os quais são capazes de provocar
conclusões erradas.

Após coletados, os dados devem ser processados
(tratados e organizados)

Fonte: MPOG

Erro no 
preenchimento? 
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Tratamento: Normalização

O propósito da normalização é minimizar os problemas oriundos do uso
de unidades e dispersões distintas entre as variáveis.

Facilita:

a) Representações gráficas,

b) Construção de indicadores

sintéticos

Fonte: IJSN
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Método de Normalização Linear

Normaliza todos os indicadores entre 0 e 1.

Para variáveis com polaridade negativa utiliza-se a fórmula
y=(max(y)-y)/(max(y)-min(y)).

Para variáveis com polaridade positiva utiliza-se a fórmula
y=(y-min(y))/(max(y)-min(y)).

Exemplo

Renda     |      Renda normalizada
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Tratamento: Dessazonalização

É o ato de excluir de um conjunto de dados temporais, os efeitos de
variações sazonais.

Tratamento: Média móvel
As médias móveis (MM) suavizam os dados filtrando ruídos, para formar
um indicador de tendência.

Os dois tipos mais populares de médias móveis são:
• média móvel simples (MMS)
• média móvel exponencial (MME).

105

106

Taxa de desemprego da população de 15 anos ou mais de idade

Fonte: IJSN
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Passo 7 - Ponderação e Validação Final dos Indicadores com as
Partes Interessadas

O processo de validação é conduzido vis‐à‐vis a uma sistemática de ponderações
em que são definidos pesos para as dimensões do desempenho e para cada
critério de seleção do indicador, avaliando o grau de relevância de dimensões e de
indicadores para a mensuração do desempenho da organização (ou Governo).

Passo 8 - Mensuração do Desempenho

Após a execução de todos os passos básicos para a criação do indicador e sua
sistemática, torna‐se necessário medir o que se deseja. Esse passo é iniciado
com a coleta de dados e o cálculo do indicador.

Fonte: MPOG
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Passo 9 - Análise e Interpretação dos Indicadores

Promover a análise e a interpretação dos dados é aspecto primordial para
o processo decisório, pois, caso contrário, a existência de uma sistemática
de monitoramento e avaliação não proporciona ganhos e benefícios para a
organização, havendo apenas dispêndio de tempo e de recursos.

A análise e a interpretação de dados podem ocorrer de diversas formas,
após a prévia coleta e mensuração das informações.

As principais formas de análise e interpretação ocorrem por meio de:

� Reuniões gerenciais;
� Reuniões operacionais;
� Intercâmbio de informações e soluções; e
� Na gestão do dia ‐a‐dia.

Fonte: MPOG
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Passo 10 - Comunicação do Desempenho

Fator preponderante para a integração da organização e o desdobramento dos
resultados em todos os níveis, internamente e externamente.

A interação entre as equipes e o alinhamento de conhecimentos cria sinergia e um
senso comum de atuação. O processo de comunicação move as ações, estimula a
mudança, gera a consciência e o engajamento, e mantém o ritmo da organização
na busca do melhor desempenho.

Para realizar a comunicação do desempenho as organizações podem adotar as
mais diversas ferramentas existentes, cujas mais comuns são:

� Apresentação institucional de resultados para os colabora dores;
� Painel de indicadores com seus respectivos resultados;
� Banners com faixas de desempenho (vermelho, amarelo, verde );
� Reuniões de avaliação de desempenho;
� Relatórios anuais.

Fonte: MPOG

Em que momento
os INDICADORES
se inserem na
gestão pública?
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A Administração Pública Através dos Tempos

O Plano Diretor da Reforma do Aparelho do Estado – PDRAE, importante
documento elaborado pelo Ministério da Administração Federal e da Reforma do
Estado no ano de 1995, evidencia a existência de três fases da administração
pública:

“[...] partindo-se de uma perspectiva histórica verificamos que a administração
pública - cujos princípios e características não devem ser confundidos com os da
administração das empresas privadas - evoluiu através de três modelos básicos :
a administração pública patrimonialista, a burocrática e a gerencial. Estas
três formas se sucedem no tempo, sem que, no entanto, qualquer uma delas seja
inteiramente abandonada”. (1995, pgs. 14 e 15)

De acordo com a perspectiva histórica mencionada, é possível realizar uma análise
de cada modelo ou fase, explorando os aspectos pertinentes a cada período,
correlacionando o modo com que a máquina pública tenha sido g erida, os
reflexos sociais e, a correlação com a qualidade e eficiênci a dos serviços
prestados.

111

Patrimonialismo

No patrimonialismo, o aparelho do Estado funciona como uma extensão do
poder do soberano, e os seus auxiliares, servidores, possuem status de
nobreza real. Os cargos são considerados prebendas. A res publica não é
diferenciada das res principis. Em conseqüência, a corrupção e o nepotismo
são inerentes a esse tipo de administração.” (PDRAE, 1995, p.15)

Nesse modelo de administração pública, princípios administrativos
consagrados como, a exemplo, a indisponibilidade do interesse público,
impessoalidade, isonomia, legalidade e publicidade, são maculados e
desprezados pelo “administrador”, concedendo espaço, em contraposição, à
corrupção, dilapidação do patrimônio público e nepotismo, tendo como
reflexo principal grande prejuízo a toda a população.

Por fim, em que pese a cronologia citada, um patrimonialismo “discreto” ainda se faz
presente nos dias atuais em muitos órgãos públicos, coexist indo com os modelos
burocrático e gerencial . Essa discrição encontra guarida, atualmente, na discricionariedade
administrativa, a qual é utilizada e/ou interpretada inadequadamente por maus gestores para
obtenção de vantagens pessoais, nepotismo, desvios e corrupção.“
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Modelo Patrimonialista

•Antes da década de 40:

•Aparelho do Estado como extensão do poder do soberano;

•Confusão entre “Res publica” e “Res principis”;

•Nepotismo;

•Servidores públicos com status de nobreza real;

•Clientelismo (prática eleitoreira de certos políticos que consiste em privilegiar uma clientela
('conjunto de indivíduos dependentes') em troca de seus votos; troca de favores entre quem detém o
poder e quem vota.)
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Burocracia - sistema de execução da atividade pública,
especialidade da administração, [...] funcionários com cargos bem
definidos, e que se pautam por um regulamento fixo, determinada
rotina e hierarquia com linhas de autoridade e responsabilidade bem
demarcadas.

BRESSER-PEREIRA (1996, p.5), em um de seus importantes estudos,
menciona: “A administração pública burocrática clássica foi adotada porque era
uma alternativa muito superior à administração patrimonialista do Estado.

Entretanto o pressuposto de eficiência em que se baseava não se
revelou real . No momento em que o pequeno Estado liberal do século
XIX deu definitivamente lugar ao grande Estado social e econômico do
século XX, verificou-se que não garantia nem rapidez, nem boa
qualidade nem custo baixo para os serviços prestados ao público. Na
verdade, a administração burocrática é lenta, cara, auto-referida,
pouco ou nada orientada para o atendimento das demandas dos
cidadãos .”
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Modelo Burocrático:

Características
•Legalidade, Impessoalidade, Moralidade, Publicidade, Eficiência*;
•Formalidade;
•Distinção entre “Res publica” e “Res principis”;
•Profissionalismo;
•Ênfase na Estrutura organizacional;
•Controle a priori, centrado nos procedimentos; busca da eficiência.

Disfunções:
•Excesso de Regras;
•Formalismo exagerado;
•Individualismo;
•Excesso de hierarquia;
•Foco nos processos e não nos resultados;
•Administração voltada para si própria;
•Grupos de pressão – rent seeking;
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Modelo Gerencial

“[...] A eficiência da administração pública - a necessidade de reduzir custos e
aumentar a qualidade dos serviços, tendo o cidadão como beneficiário torna-se
então essencial. A reforma do aparelho do Estado passa a ser orientada
predominantemente pelos valores da eficiência e qualidade na prestação de
serviços públicos e pelo desenvolvimento de uma cultura ger encial nas
organizações ”. (Luiz Carlos Bresser-Pereira PDRAE, 1995, p.16)

A gestão gerencial visa à obtenção de bons resultados, e para isso, torna-
se imprescindível a busca pela eficiência, simplificação de processos,
economicidade, a prestação de serviços públicos de qualidade, a
adequada administração do patrimônio público e, essencialmente, foco no
cidadão, o qual é o verdadeiro proprietário da “res publica”.
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Os reflexos do modelo gerencial na qualidade da Gestão
Pública Brasileira atual

1. Redução dos resquícios Patrimonialistas e Burocráticos

2. A Emenda Constitucional n.º19/1998

A chamada reforma administrativa derivada da Emenda Constitucional n.º
19/98 materializa-se como uma das grandes heranças da tentativa de
implantação do modelo gerencial no Brasil e, dentre as várias modificações
dadas à redação da Carta Maior, no concernente aos princípios e normas da
Administração Pública, servidores e finanças públicas, arrolam-se as seguintes:

2.1 A eficiência como Princípio Constitucional da Admin istração 
Pública CF/1988 - Art. 37 [...]

2.2 Alterações Constitucionais concernentes aos servidores
públicos :

a) Escolas de Governo para qualificação de servidores
CF/1988 - Art. 39 [...]
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b) Destinação de recursos orçamentários para programas  
de qualidade, treinamento e desenvolvimento CF/1988 
- Art. 39 [...]

c) Avaliação por desempenho do servidor público
CF/1988 - Art. 41 [...]

2.3 Participação do cidadão, acesso à informação e tran sparência 
na Administração Pública CF/1988 - Art. 37[...]

2.4 Contratos de Gestão “CF/1988 - Art. 37[...] 
Pode ser firmado pela Administração Direta com a Indireta ou outros
órgãos públicos ou ainda com entidades não pertencentes à
administração pública, como, a exemplo, as organizações sociais.
Objetiva a ampliação de autonomia gerencial, orçamentária e
financeiras daquelas instituições ou órgãos que firmem contratos
com a administração pública, com vistas à obtenção de metas e
resultados positivos a que se vincularam.

Exemplo : Os pagamentos à CONTRATADA dar-se-ão na seguinte conformidade: 10% do valor
mencionado no item 03 serão repassados mensalmente, juntamente com as parcelas fixas (90%),
vinculado à avaliação dos indicadores de qualidade e confor me sua valoração , de acordo com o
estabelecido no Anexo xx - Indicadores de Qualidade, parte integrante deste Contrato de Gestão;

exemplo SESA
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Modelo Gerencial

•Busca pela flexibilidade;

•Redução de Custos; enxugamento de
estruturas; redesenho de processos;

•Orientação para os resultados: 
controle a posteriori;

•Desenvolvimento de uma cultura gerencial;

•Transparência e Accountability;

•Descentralização; autonomia na gestão de recursos; novas modalidades 
administrativas;

•Competição administrada;

• GESTÃO DA INFORMAÇÃO + TECNOLOGIA + CONHECIMENTO

119
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1988 2000 2010

Constituição LRF

ES 2025

PE Sec. e Inst.

Pró-Gestão

TICs

ES 2030

PE 2015-2018

PE Sec. e Inst.

Modelo de Gestão

Indicadores

2015...

Presença 
importante no 
planejamento

Contexto contemporâneo 
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http://g1.globo.com/espirito-santo/bom-dia-es/videos/v/projeto-em-vitoria-pretende-criar-rede-de-monitoramento-cidadao/5778187/

Rede de Monitoramento Cidadão
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O PPA é o instrumento público para ... 
� Implementar o planejamento governamental no médio e longo prazos;
� Coordenar as ações governamentais;

� Estabelecer diretrizes, objetivos e metas da administração
pública que orientam a alocação dos recursos públicos.
(as metas são anualmente acompanhadas por meio de 

indicadores pré-definidos)
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Plano de Desenvolvimento ES 2030
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PE 2015-2018

Mapa estratégico
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Quais as bases
de dados para se 
construir 
INDICADORES?
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Bases de dados

Os dados necessários para a criação do indicador variam conforme a
finalidade da meta que ele busca acompanhar. Definidos os conceitos
a serem mensurados, passa-se à identificação dos dados necessários
para a realização dos cálculos.

Em geral, é preciso ter disponíveis
informações demográficas da população
(distribuição por idade, sexo, raça/cor,
localização de residência), econômicas
(renda, ocupação), educacionais
(escolaridade, série/ano que frequenta,
turno), administrativas (número de
docentes, técnicos, escolas, salas), entre
outras, a depender da meta e do que se
deseja expressar com o indicador.
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Bases de dados constituem recursos tecnológicos que
reúnem e armazenam informações dos mais variados tipos,
como textos, imagens, valores numéricos, registros
fonográficos, etc. Trata-se de um espectro amplo de dados
organizados de forma conjunta . Elas têm a função de
facilitar a organização e o acesso a grandes volumes de
dados.

Exemplo: um docente resolve registrar em uma planilha
eletrônica informações sobre o bimestre, o sexo e as notas de
todos os seus alunos em um determinado ano. Desse modo, o
conjunto de informações antes disperso em vários meios
passa a ser apresentado em uma única planilha, que constitui
então uma base de dados.
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As bases de dados são construídas a partir de:

• registros administrativos,
• levantamentos,
• censos e
• pesquisas

que têm o papel de coletar aspectos de uma realidade
(dados) que são tratados, organizados e sintetizados de
modo a disponibilizar informações que compõem a fonte
para a construção de indicadores.

133

No documento Plano Nacional de Educação (2014-2024) é possível encontrar
diversas formas de construção e apresentação de indicadores, com fontes
distintas de dados .

O Indicador 1A - Percentual da população de 4 e 5 anos que freque nta a
escola , por exemplo, utiliza dados sobre o quantitativo da população dentro e
fora da escola, de modo a compor o percentual dos que frequentam. O indicador
1A recorreu a informações da PNAD, que possui informações para o país e os
estados, mas que carece de abrangência municipal. A construção do indicador
1A para os municípios requer, por sua vez, a utilização do Censo Demográfico
(IBGE).

Já o Indicador 11A , apresenta o número absoluto de matrículas em
Educação Profissional Técnica de Nível Médio , visto que triplicar o número de
matrículas é um dos objetivos da meta 11, à qual o indicador se associa. Nesse
caso, os dados sobre o total de matrículas são suficientes para a produção do
indicador e foram obtidos por meio do Censo da Educação Básica (INEP) , que
tem abrangência municipal.

Cuidado com o uso de bases de dados 
diferentes...

Problemas Censo Escolar x Censo Demográfico 
134
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Desse modo, um desafio central ao monitoramento dos
Planos Municipais de Educação é a obtenção de dados
estatísticos com periodicidade e consistência suficientes
para a construção de indicadores considerados
relevantes.

Grande parte dos municípios não coleta ou organiza
estatísticas com abrangência ou regularidade suficientes
para alimentar a construção de um indicador. A alternativa
mais sólida para contornar essa dificuldade é a utilização
de dados oriundos de pesquisas nacionais com
abrangência municipal.
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EXEMPLOS

ÁREA: EDUCAÇÃO

PRINCIPAIS BASES DE DADOS/INDICADORES:

1. O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio
Teixeira - INEP disponibiliza os dados sobre o desempenho dos
estudantes nos diferentes testes educacionais padronizados organizados
pelo Instituto, como a Prova Brasil, a Avaliação Nacional da Alfabetização
(ANA), o ENEM, o ENADE e o IDEB.

1.1 O Censo da Educação Básica , realizado pelo (INEP),
disponibiliza informações anuais sobre matrículas, escolas e
docentes em cada município, que podem ser acessadas
publicamente.
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1.2 O Censo da Educação Superior também apresenta dados
municipais sobre matrículas, instituições, cursos e docentes .

http://ideb.inep.gov.br/

2. A Secretaria de Estado da Educação - SEDU traz informações sobre
as escolas da rede estadual, superintendências escolares, PAEBES, etc.

3. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE (Censo
Demográfico, PNAD).

4. Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Educação -
SIOPE/FNDE

http://www.fnde.gov.br/fnde-sistemas/sistema-siope-apresentacao
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ÁREA: SAÚDE

1. DATASUS é o nome do departamento de informática do
Sistema Único de Saúde do Brasil. Trata-se de um órgão
da Secretaria de Gestão Estratégica e Participativa do
Ministério da Saúde com a responsabilidade de coletar,
processar e disseminar informações sobre saúde.
(nascidos vivos, mortalidade, população municipal por
faixa etária, casos de AIDS, etc)

http://www2.datasus.gov.br/DATASUS/index.php
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ÁREA: SÓCIOECONÔMICOS

1. Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada - IPEA. Suas
atividades de pesquisa fornecem suporte técnico e
institucional às ações do governo para a formulação e
reformulação de políticas públicas e programas de
desenvolvimento. (www.ipea.gov.br)

2. Programa das Nações Unidas
para o Desenvolvimento – PNUD
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ÁREA: MERCADO DE TRABALHO

1. Organização Internacional do Trabalho – OIT.
Informações sobre trabalho decente, trabalho infantil,
trabalho escravo, etc.

2. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE
(Censo Demográfico, PNAD).

3. Ministério do Trabalho – MT.

3.1 RAIS – Relação anual de informações sociais.
3.2 CAGED – Cadastro geral de empregados e
desempregados.

http://trabalho.gov.br/portal-mte/
140
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ÁREA: MOBILIDADE

1. Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN.

2. Departamento nacional de trânsito – DENATRAN.

http://www.detran.es.gov.br/
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ÁREA: DESENVOLVIMENTO

1. Ranking de Competitividade dos Estados 
2016 

2. Objetivo de Desenvolvimento do Milênio

http://www.clp.org.br/Show/Ranking-de-Competitividade-dos-Estados-2016?=bVnJp/YpMlCrZRx5xh4jng==

http://www.portalodm.com.br/

3. Desenvolvimento municipal
http://excelenciamunicipal.com.br/
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ÁREA: DIVERSAS

1. Também realizada pelo IBGE, a Pesquisa de Informações
Básicas Municipais (MUNIC/IBGE) disponibiliza
periodicamente informações acerca da estrutura sobre o
funcionamento das instituições públicas municipais,
englobando diferentes políticas e setores que envolvem o
governo municipal e a municipalidade. Ela pode ser uma
fonte útil para a construção de indicadores para o
acompanhamento dos planos.

http://www.ibge.gov.br/home/
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2. IJSN - Vinculado à Secretaria de Estado de Economia e Planejamento (SEP)
do Espírito Santo, o Instituto Jones dos Santos Neves (IJSN) tem como
finalidade produzir conhecimento e subsidiar políticas públicas através da
elaboração e implementação de estudos, pesquisas, planos, projetos e
organização de bases de dados estatísticos e georreferenciados, nas esferas
estadual, regional e municipal, voltados ao desenvolvimento socioeconômico do
Espírito Santo.

http://www.ijsn.es.gov.br/

3. DATAPEDIA

http://www.datapedia.info/public/
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ÁREA: SEGURANÇA PÚBLICA

1. Secretaria de Estado da Segurança Pública e Defesa
Social – SESP
• https://sesp.es.gov.br/

2. Fórum Brasileiro de Segurança Pública
• http://www.forumseguranca.org.br/

3. IPEA
• http://ipea.gov.br/atlasviolencia/

4. FGV
• http://dapp.fgv.br/seguranca-e-cidadania/datacrime/#home
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Formas de 
apresentação 
dos indicadores

147

Séries Históricas, cronológicas, temporais ou
marchas : descrevem os valores da variável, em
determinado local, discriminados segundo intervalos de
tempo variáveis.

TABELAS

Grau de informalidade do emprego -
ES

Ano GI (%)
2004 41,4
2005 40,0
2006 36,7
2007 36,6
2008 36,9
2009 33,3
2011 27,0
2012 27,0
2013 25,9
2014 29,0Fonte: IJSN 148
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Séries Geográficas, espaciais, territoriais ou de
localização : descrevem os valores da variável, em
determinado instante, discriminados segundo regiões ou
unidades geográficas.

População 2010

ESPÍRITO SANTO 3.514.952
Metropolitana 1.687.704

Cariacica 348.738

Serra 409.267

Viana 65.001

Vitória 327.801

Vila Velha 414.586

Fundão 17.025

Guarapari 105.286

Fonte: IJSN 149

Séries específicas ou categóricas : descrevem os
valores da variável, em determinado tempo e local,
discriminando segundo especificações ou categorias.

Tempo médio deslocamento 
casa x trabalho – ES, 2014

%

Percentual de pessoas 
que gastam até 30 min 

70,7

Percentual de pessoas  que gastam
mais de 30 minutos até 1 hora 

21,3

Percentual de pessoas  que gastam
mais de 1 hora até 2 horas 

6,5

Percentual de pessoas  que gastam
mais de 2 horas 

1,5

Fonte: IJSN 150
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Séries conjugadas (tabela de dupla entrada) :
constituem-se da conjugação de uma ou mais séries.

Tempo Médio de Deslocamento
casa x trabalho – ES

2011 2012 2013 2014

Percentual de pessoas
que gastam até 30 min 

67,4 69,4 65,9 70,7

Percentual de pessoas  que gastam
mais de 30 minutos até 1 hora 

21,8 22,7 27,5 21,3

Percentual de pessoas  que gastam
mais de 1 hora até 2 horas 

8,8 6,4 5,9 6,5

Percentual de pessoas  que gastam
mais de 2 horas

2,0 1,5 0,8 1,5

Fonte: IJSN 151
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153Fonte: IJSN

Gráficos

É uma forma de apresentação dos dados estatísticos cujo
objetivo é o de produzir uma impressão mais rápida e viva
do fenômeno em estudo (explora o dinamismo como
forma de comunicação):

Gráfico de Linha;
Gráfico de Área;
Gráficos de Coluna e Barras;
Gráfico de Dispersão ;
Gráficos Circular (Pizza ou Setores);
Gráfico de Radar
Gráficos Especiais (Pirâmide Etária);
Infográficos
Velocímetro
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Gráfico de Linha

Fonte: Jornal AG 155

156Fonte: Jornal AG
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Gráfico de Área
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Fonte: IJSN 159

Gráfico de Coluna

Fonte: Jornal AG 160



22/10/2018

81

Gráfico de Coluna

Fonte: Jornal AG 161

162

Gráfico de Coluna empilhada

Fonte: IJSN
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163Fonte: IJSN

Gráfico de Barras
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165

Fonte: Jornal Metro ES

Fonte: SESI

Gráficos de Dispersão
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Gráficos de dispersão – Matriz de dispersão

Fonte: SESI 167

Podemos interpretar o gráfico de duas formas: 
i) para o nível de remuneração apresentada, a participação dos jovens deveria ser 
ligeiramente menor, apresentando uma participação mais próxima de 30%; 

ii) mantida a participação de 31%, a remuneração deveria ser próxima a R$ 1.800,00, 
ou seja, pouco mais de R$ 200,00 da praticada no estado em 2015.     

Fonte: IJSN
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17 0

Fonte: Ricardo P. B.
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Gráfico de Setores

Gráfico - Participação (%) dos 
investimentos anunciados, por tipo de 
Capital empregado - Espírito Santo 
2016-2021
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Fonte: IJSN
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Gráfico de Radar: ES

Fonte: http://www.rankingdecompetitividade.org.br/ 171

Fonte: FGV 172
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Gráficos Especiais

Fonte: IBGE 173
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Infográficos
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Fonte: Jornal AG 176
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Fonte: Jornal AG 177

Fonte: Jornal AG 178
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Velocímetro

Fonte: MEC/PNE 179

Mapas

Representação gráfica, em escala reduzida, da superfície 
total ou parcial da Terra, de um país, uma região, um 
município:

Mapas coropléticos;
Mapas com figuras proporcionais;
Mapas com figuras proporcionais compostas;
Mapas de densidade de pontos;
Mapas combinados (overlay);
Mapas de redes
Mapas contínuos (hot spot; buffer);
Mapas 3D

180
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Mapas Coropléticos

Fonte: IJSN 181

182Fonte: IJSN
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183

Mapas com figuras proporcionais

Fonte: Jornal Metro ES 184
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185

Mapas com
figuras proporcionais
compostas
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187

Mapas de densidade
de pontos

Fonte: IBGE 188
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189

https://www.gazetaonline.com.br/perigo_na_estrada

Fonte: IJSN 190
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Mapas  combinados

191

Mapas de redes

Fonte: IJSN 192
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Mapas contínuos
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194Fonte: IJSN
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195

Novos gráficos 

Fonte: 

Cuidados na
utilização de 

gráficos…
196
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Mesma escala

Fonte: IJSN
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198

Fonte: IJSN
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Escolha correta do gráfico
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Poluição gráfica
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Análise de 
INDICADORES

203

CUIDADO!!!
Procure sempre saber quem está divulgando a informação: pode ser

uma empresa no meio de uma negociação de salários, um sindicato na

mesma situação, um laboratório "independente" que precisa mostrar

resultados, ou simplesmente um jornal atrás de uma boa matéria.

Um relatório patrocinado
pela “Flórida Citrus”
concluiu que os níveis
de colesterol podem ser
reduzidos mediante
ingestão de produtos
cítricos”.

204
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Como aqueles que estão divulgando o dado obtiveram a informação?

Se a informação foi obtida através de uma amostra procure indícios de

viesamento: uma amostra selecionada indevidamente, ou que não seja

grande o bastante para permitir uma conclusão confiável.

205

Muitas vezes o tamanho da amostra utilizada, ou o perfil dos seus

elementos sequer é divulgado. Há casos em que os números brutos são

suprimidos e apenas os percentuais são apresentados, em outros casos é

justamente o contrário. As condições que podem ter levado aos resultados

também costumam ser suprimidas.

Um jornal afirma que a safra de um ano é quatro vezes maior do que a do
ano anterior, o que evidenciaria a alta produtividade e o trabalho do homem
do campo! Mas o jornal pode ter se esquecido de dizer que no ano anterior
houve uma enchente que dizimou cerca de 80% da safra prevista, o que
torna o ano totalmente inadequado para servir como base para o cálculo.

Se o número de casos comunicados de uma doença aumentou e dizemos que o

número de casos ocorridos da doença aumentou estamos mudando de assunto.

Algumas pessoas mais impressionáveis poderiam pensar que há uma epidemia, ao

invés de uma maior precisão nos diagnósticos que agora, por exemplo, classificam

como câncer de mama o que antes era "mal de peito". 206
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Será que o resultado divulgado faz sentido ? Será que analisando os

resultados sem se deixar impressionar pelas casas decimais e percentuais,

os resultados são "lógicos"? Avaliar com bom senso se a informação se

coaduna com os fatos ao seu redor pode nos proteger de cair em muitas

falácias.

Importante
conhecer o 
assunto…

207

"A população de uma grande área da China era de 28 milhões. Cinco

anos depois chegava a 105 milhões. Muito pouco desse aumento era

real. A grande diferença só pôde ser explicada levando-se em conta

as finalidades das duas coletas censitárias e a maneira como as

pessoas se sentiram ao serem contadas em cada caso. O primeiro

censo foi para fins de tributação e serviço militar; o segundo para

ajuda em caso de fome".

208
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Usos e
Abusos...

“O caso da 
segurança pública”

209

Exemplos de interpretações imprecisas:

Sazonalidade : os índices criminais estão sujeitos às variações cíclicas,
sazonais e irregulares: no verão, os dias são mais longos e as pessoas
vão mais às ruas, aumentando as oportunidades para o cometimento de
crimes; nas férias, as pessoas viajam e deixam as casas desprotegidas,
facilitando os arrombamentos; também aumentam nas férias os mortos
nos acidentes em estradas. Na volta às aulas, crescem os furtos e
roubos de automóveis em torno das universidades; nos finais de semana
e feriados, as pessoas estão mais em casa, aumentando a ocorrência de
violência doméstica.

O término da colheita das safras agrícolas desemprega grande
quantidade de mão-de-obra migrante e pouco qualificada,
aumentando o desemprego e diminuindo a renda do
trabalhador em certos períodos do ano, com efeitos sobre os
roubos e furtos.

Fonte: SESP-SP
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Observe-se no gráfico a seguir, a título de ilustração de sazonalidade,
como o fator “férias escolares” afeta o número mensal de atos
infracionais no Estado de São Paulo: nos meses de dezembro, janeiro,
fevereiro e julho há uma clara queda na quantidade de atos infracionais.

A influência de parceiros é uma das variáveis que explicam o
cometimento de delitos na juventude; afastados dos colegas de escola,
os jovens envolvem-se menos em problemas com a polícia.

Quando os dados trimestrais são publicados, raramente se faz menção
ao problema da sazonalidade e freqüentemente se fazem comparações
de um trimestre com o trimestre antecedente, esquecendo-se o
fenômeno sazonal. A recomendação é que se comparem, sempre que
possível, períodos equivalente de tempo: 3º trimestre de 20 04 com
3º de 2003; 9 primeiros meses de 2004 com 9 primeiros meses de
2003, etc.

Fonte: SESP-SP

211

Fonte: SESP-SP
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213

Fonte: IJSN

No Espírito Santo

O problema da unidade de análise : é um fato conhecido na criminologia
que um grupo pequeno de locais é responsável por uma proporção grande
dos crimes que ocorrem na sociedade.

Trata-se do fenômeno da concentração espacial do crime, determinada por
características sociodemográficas, geográficas, econômicas e históricas
dos locais – aqui entendidos como bairros, cidades ou Estados. Assim,
normalmente, se selecionarmos um bairro violento da cidade de São Paulo,
suas taxas de homicídios serão muito maiores do que a da média da
cidade; se selecionarmos uma cidade da Região Metropolitana,
provavelmente suas taxas de criminalidade serão maiores do que a média
do Estado; se selecionarmos uma unidade qualquer da Federação, é
provável que suas taxas de criminalidade sejam maiores do que a média
nacional.

De modo que é impróprio querer comparar a taxa de homicídio da
cidade de São Paulo, por exemplo, com as do Estado de Nova York ou
com a França ..

Fonte: SESP-SP
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É falacioso comparar as taxas de criminalidade de um bairro com as de uma cidade, de
uma cidade com a de outro Estado ou de outro pois as unidades são bastante
desiguais. A recomendação é que se comparem apenas unidades territoria is que
sejam equivalentes administrativamente: bairro com bairr o, Distrito Policial com
Distrito Policial, Estado com Estado, etc., e sempre que pos sível com
características sociais, econômicas e culturais semelhan tes . Nestas comparações,
é preciso lembrar, os dados devem estar ponderados pela população local, inclusive a
flutuante.

Fonte: SESP-SP
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http://www.estadao.com.br/noticias/geral,estudo-iguala-indice-de-violencia-em-vitoria-ao-do-iraque,241115
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A escolha do período base de comparação : dependendo do crime
que se escolha e do período usado como base para a comparação,
pode-se tanto “provar” que a criminalidade está caindo como o
contrário.

217

Por isso, a seleção do período base é uma questão de grande
importância e, em sua escolha, devem se considerar dois aspectos:

a) deve-se tomar como base um período “normal”, onde os valores
não sejam nem muito altos nem muito baixos , como nos
exemplos acima. Se o período base tomado for atípico, o crime
poderá estar super ou subestimado nos meses de comparação;

b) deve-se tomar um período base não muito distante do período
de comparação . É difícil estipular a priori quão próximo ou distante
deva ser este período pois esta escolha depende, entre outros fatores,
da escala e do tamanho da série temporal. O melhor guia aqui é o bom
senso, ou então a utilização de algum marco simbólico, como mudanças
de administrações, ou alguma outra data que represente um evento
marcante.

Fonte: SESP-SP
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Cálculos de porcentagens e taxas com bases muito pequenas : uma
porcentagem é uma relação que se estabelece entre uma das partes com relação ao
todo, multiplicado por cem, e sua principal função é obter comparabilidade.

É freqüente encontrarmos manchetes alardeando aumentos elevados no percentual
de crimes, que foram baseadas em números absolutos pequenos, transmitindo uma
sensação de insegurança que nem sempre condiz com a realidade. Embora não seja
obrigatória, uma regra de etiqueta estatística recomenda cautela no calculo
percentual (literalmente, por cento) se a base for inferior a 100 casos e precaução
redobrada com números absolutos inferiores a 30. Quanto maior a base, menores as
oscilações percentuais.

Fonte: SESP-SP  e IJSN

219

Tomar dados de notificação de crimes como se fossem o univers o
dos crimes : as estatísticas oficiais estariam corretas se todos os
cidadãos vitimados relatassem às autoridades os crimes de que foram
vítimas, mas a experiência em diversos países, desenvolvidos ou não,
revela que este raramente é o caso. É difícil conhecer com precisão a
quantidade de crimes que ocorrem na sociedade.

O que os governos têm em seus registros policiais são apenas uma
estimativa dos crimes ocorridos , estimativa esta que se sabe, de
antemão, ser subestimada.

O fenômeno da subnotificação, ainda que possa variar em grau de país
para país, é algo que atinge a todos: na média dos 20 países
pesquisados pelo UNICRI - Instituto Europeu de Criminologia da ONU -
entre 1988 e 1992, levando em conta 10 diferentes tipos de crimes,
cerca de 51% dos crimes deixaram de ser comunicados à polícia,
variando o percentual em função do tipo de delito.

Fonte: SESP-SP
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A propensão por parte das vítimas em notificar o crime sofrid o varia
com uma série de fatores e circunstâncias, relacionadas às
percepções da vítima do sistema policial ou ao tipo do crime e do bem
roubado .

A experiência internacional na área revela que entre outros fatores,
dependendo:
� da percepção social da eficiência do sistema policial;
� da percepção social da confiabilidade do sistema policial;
� da seriedade ou do montante envolvido no crime;
� do crime implicar ou não numa situação socialmente vexatória para a

vítima (estupro, agressões domésticas, “conto do vigário”, etc);
� do grau de relacionamento da vítima com o agressor;
� do bem estar ou não segurado contra roubo;
� da experiência pretérita da vítima com a polícia;
� da existência de formas alternativas para a resolução do incidente.

Maior/menor será o incentivo para o indivíduo acion ar ou comparecer 
perante a polícia para reportar o crime de que fora  vítima.

Fonte: SESP-SP

221

Em outras palavras, é possível que o aumento na estatística de determinado
crime esteja refletindo um aumento na “notificação”. Medidas como a criação da
Delegacia da Mulher, da Delegacia Participativa, da Polícia Comunitária, do
Boletim de Ocorrência pela Internet, do Termo Circunstanciado preenchido pela
Polícia Militar, Rodoviária e Ambiental, podem implicar num incentivo à
notificação do crime, o que é algo positivo, mas que pode aparentar um aumento
da criminalidade que não ocorreu.

Assim, antes de interpretar inequivocamente o aumento dos
índices de criminalidade como aumento do crime, é preciso
levantar que mudanças foram feitas que podem estar refletin do
apenas um aumento na notificação de crimes .

Fonte: SESP-SP

De acordo com a última Pesquisa Nacional de Vitimização (2009), divulgada
pelo Ministério da Justiça, as mais baixas taxas de notificação são registradas
no Nordeste (15,8%). Entre as capitais, João Pessoa (PB) tem a taxa mais baixa
(8,5). O roubo de carros apresentou a maior taxa de notificação (90%), seguido
pelo roubo de moto (80,7%). Os casos em que as vítimas procuram menos a
polícia são discriminação (2,1%), ofensa sexual (7,5%), fraudes (11,6%) e
agressões (17,2%).

222
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Identificação de Tendências : para que possamos falar com algum grau
de confiabilidade sobre uma tendência de aumento ou queda de um
indicador, é aconselhável verificar se existem pelo menos três
observações consecutivas na mesma direção, de preferência usando
séries “estacionárias”, isto é, descontados os efeitos saz onais e
outros .

Três observações consecutivas é um critério arbitrário como outro
qualquer: quanto maior o número de observações consecutivas na
mesma direção, maior a certeza de que se está realmente diante de uma
tendência.

O uso do “alisamento de médias móveis” para excluir valores
excepcionais da série também ajuda a identificar corretamente
uma tendência, como pode ser observado no gráfico a seguir,
que ilustra os dois pontos.

Fonte: SESP-SP

223

As ocorrências relacionadas a porte de armas no Estado de SP caíram
consecutivamente nos últimos 5 meses de 2004, revelando uma tendência
nítida de queda; esta queda todavia já podia ser identificada pela linha
vermelha – as médias móveis da série – desde 2001, apesar do “soluço” no
início de 2003

Fonte: SESP-SP

224
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Taxa de Crimes por 100 mil habitantes : a finalidade da Taxa por 100 mil é permitir
a comparabilidade entre locais com diferentes tamanhos de população e neutralizar
o crescimento populacional, permitindo a comparação a médio e longo prazo.

Taxa por 100.000 = Nº de casos registrados na Capital em determinado ano X 100000
Total de habitantes da Capital

A idéia subjacente é de que os crimes aumentam concomitantemente ao aumento da
população, de modo que se a intenção é comparar dois períodos de tempo muito
distantes – ao ponto das alterações de população serem significativas – ou duas
áreas com populações diferentes, o ideal é que se utilize uma taxa por habitante, ao
invés dos números absolutos.

A regra é a seguinte: se a população do local em questão for mai or que
100 mil habitantes, usa-se a taxa por 100 mil; se menor que 100 mil
habitantes, usa-se a taxa por 10 mil ou mesmo mil habitantes.

O Estado de São Paulo é o mais populoso do país, portanto o número absoluto de
homicídios é naturalmente o maior; por outro lado, usando a taxa por 100 mil
habitantes, São Paulo tem relativamente menos homicídios do que Sergipe ou
Rondônia.

Fonte: SESP-SP
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Tecnologias 
e Indicadores

226
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O uso de tecnologia é fundamental para a construção e
análise de indicadores.

Softwares de processamentos estatísticos, gerenciais e de informações
geográficas, entre outros, facilitam sobremaneira o trabalho do
usuário. A possibilidade de fazer novos e complexos cruzamentos
deixa a possibilidade de análise muito ampliada.

MIS - Sistemas de Informação Gerencial

Sistemas de Gestão do Governo do Estado: SIARHES; SIGEFES; SIGA
(almoxarifado; contratos; compras e licitações; patrimônio)

228
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SIG - Sistemas de Informação Geográfica

•Sistema de hardware, software, informação espacial,
procedimentos computacionais e recursos humanos que
permite e facilita a análise, gestão ou representação do espaço
e dos fenômenos que nele ocorrem.

229
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Softwares

http://data.thomasvconti.com.br/shiny/bomsenso/Interessante:

231
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