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INTRODUÇÃO

O Planejamento Estratégico, hoje em execução pela Secretaria da Economia, já fazia parte do projeto de modernização da extinta
Secretaria da Fazenda (Sefaz), tendo sido construído entre os meses de abril de 2018 a janeiro de 2019.

Em virtude da Reforma Administrativa instituída pela Lei nº 20.417, de 6 de fevereiro de 2019, quando a Secretaria de Estado da
Fazenda passou a denominar-se Secretaria de Estado da Economia, houve a necessidade de realizar adequações no planejamento vigente, de
forma a abranger e englobar as novas atribuições absorvidas pela Secretaria da Economia. Assim, nessa adequação foram contempladas as
unidades administrativas correspondentes às antigas Superintendências Executivas de Planejamento e Instituto Mauro Borges que passaram
a fazer parte da estrutura organizacional desta Secretaria, e consequentemente foi imprescindível revisar a Identidade e o Mapa Estratégico
elaborados em 2018 para a então denominada Sefaz.

Elaborado para o período de 2019/2022, esse Planejamento Estratégico de 2019 teve como objetivo, consolidar as iniciativas
isoladas já em andamento, alinhando-as com o objetivo de promover um direcionamento único, dentro de uma visão ampla da organização
(vide Caderno do Planejamento Estratégico de 2019).

Como o Planejamento Estratégico acompanha a evolução da própria organização que não é estática, no final de 2020, nova
revisão do Planejamento Estratégico foi proposta, com foco na simplificação e priorização de objetivos e iniciativas. Foram reformuladas
também a Missão e a Visão da Pasta, em virtude da mudança na estrutura organizacional ocorrida por conta da Lei nº 20.820, de 04 de agosto
de 2020, quando o Instituto Mauro Borges deixou de fazer parte da estrutura da Secretaria da Economia e passou a integrar a estrutura da
Secretaria-Geral da Governadoria. Além disso, os valores praticados também foram revistos bem como os Objetivos Estratégicos, chegando
assim a um novo desenho para o Mapa Estratégico dessa Pasta.
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MISSÃO, VISÃO E VALORES

Missão
Promover o planejamento estadual e sua gestão tributária, orçamentária e financeira, contribuindo para o desenvolvimento sustentável 
com equilíbrio fiscal.

Visão
Alcançar a melhor avaliação do Tesouro Nacional em gestão fiscal e possibilitar ao Governo do Estado realizar investimentos que promovam 
o bem-estar dos cidadãos goianos.

Valores



Orçamento e Finanças

Apoio e Gestão

Processos Finalísticos

Governo do Estado e Sociedade

Visão: Destacar-se como modelo de gestão fiscal, atingindo a melhor avaliação do Tesouro Nacional, contribuindo para o

desenvolvimento sustentável do estado de Goiás.

PPA

Institucionalizar e desburocratizar 
processos e procedimentos

Modernizar a infraestrutura e sistemas de TIC 
com foco na transformação digital

Aperfeiçoar o modelo de gestão de pessoas e 
melhorar a satisfação do servidor

Missão: Promover o planejamento estadual e sua gestão tributária, orçamentária e financeira, contribuindo para o desenvolvimento 
sustentável com equilíbrio fiscal.

Aperfeiçoar a gestão orçamentária e financeira

Alcançar a sustentabilidade financeira e a solvência fiscal para o provimento de políticas públicas, 
contribuindo para o desenvolvimento econômico e social do estado de Goiás

Melhorar a capacidade de pagamento do Estado 
Modernizar e aperfeiçoar a prestação de serviços ao contribuinte-

cidadão
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OE PPA

OE = OBJETIVO ESTRATÉGICO

MAPA ESTRATÉGICO  - SECRETARIA DA ECONOMIA
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DETALHAMENTO DOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS – OBJETIVOS TÁTICOS

OE1 Melhorar a capacidade de pagamento do Estado 

OE2 Modernizar e aperfeiçoar a prestação de serviços ao contribuinte-
cidadão

Processos Finalísticos

1.1 Promover o Crescimento real e constante da Receita Estadual 
1.2 Aprimorar a Gestão do Gasto Público
1.3 Buscar e Manter o Equilíbrio Fiscal do Estado
1.4 Aprimorar a Legislação Fiscal do Estado
1.5 Consolidar a Gestão Estratégica Estadual

2.1 Aprimorar o Atendimento e a Orientação Tributária
2.2 Aprimorar os Canais de Participação para o Cidadão
2.3 Aperfeiçoar o Controle e Monitoramento do Sigilo Fiscal
2.4 Promover a Educação Fiscal
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Modernizar e aperfeiçoar a prestação de serviços ao contribuinte-
cidadão

OE3

Apoio e Gestão

Institucionalizar e desburocratizar processos e procedimentos

Aperfeiçoar o modelo de gestão de pessoas e melhorar a satisfação do servidorOE4

OE5 Modernizar a infraestrutura e sistemas de TIC com foco na transformação digital

3.1 Aperfeiçoar a Transparência Ativa
3.2 Gerir Riscos Institucionais
3.3 Consolidar a Gestão Corporativa

4.1 Implantar a Gestão por Competências
4.2 Fortalecer o Quadro de Colaboradores 
4.3 Promover a Capacitação, a Formação e o Desenvolvimento Continuado dos Servidores
4.4 Promover a Melhoria do Clima Organizacional
4.5 Adequar e Modernizar o Espaço Físico

5.1 Aumentar a Qualidade do Serviço TIC
5.2 Aumentar a Capacidade de Produção
5.3 Fomentar o Desenvolvimento de Soluções Tecnológicas Inovadoras
5.4 Implantar Governança de TIC
5.5 Promover a Adequação e Atualização Tecnológica

DETALHAMENTO DOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS – OBJETIVOS TÁTICOS
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OE6

Orçamento e Finanças

Aperfeiçoar a gestão orçamentária e financeira

6.1 Aperfeiçoar a Gestão de Aquisições e Contratos
6.2 Adequar e Modernizar a Gestão da Frota de Veículos
6.3 Aperfeiçoar a Gestão Patrimonial de Bens Móveis
6.4 Adequar o Processo de Monitoramento de Despesas
6.5 Aperfeiçoar a Elaboração do Projeto de Lei Orçamentária Anual - PLOA

DETALHAMENTO DOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS – OBJETIVOS TÁTICOS
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INDICADORES DOS OBJETIVOS

Objetivo Número Direcionador INDICADOR Descrição Fórmula de cálculo Unidade Polaridade Periodicidade Fatores Críticos

Aperfeiçoar a gestão 
orçamentária e financeira

1 Não
Índice de liquidação

(Execução Orçamentária)

Montante liquidado em 
relação ao orçamento 

autorizado (LOA) no exercício 
(anual). 

Montante 
liquidado\montante do 
orçamento autorizado 

(LOA)*100
Percentual

Maior
Melhor

Anual

Processos licitatórios;
Elaboração de projetos;

Gestão de contratos;
Contingenciamentos

Aperfeiçoar a gestão 
orçamentária e financeira

3 Sim
Montante liquidado em 

cada mês em comparação com o 
mesmo mês do ano anterior 

Montante liquidado em 
relação ao orçamento 

autorizado (LOA) 
acompanhado mensal

Montante 
liquidado\montante do 
orçamento autorizado 

(LOA)*100
Percentual

Maior 
Melhor

Mensal Gestão de contratos

Aperfeiçoar a gestão 
orçamentária e financeira

2 Sim
Média de tempo gasto em 

processos licitatórios

Somatório dos dias corridos 
gastos nos processos de 

aquisição concluídos pelo 
número de processos de 

aquisição concluídos

Somatório de dias corridos 
gastos nos proc. de aquis. 
concluídos\processos de 

aquis. concluídos
Número 

Menor
Melhor

Semestral
Processos licitatórios;
Órgãos de controle;

Aperfeiçoar a gestão 
orçamentária e financeira

4 Não
Índice de liquidação comparativo 

mensal

Montante contratado no mês 
em comparação com o orçado 

para aquele mês

Montante contratado mês 
do ano\montante orçado 
mês do ano corrente*100

Percentual
Maior

Melhor
Mensal

Gestão de contratos;
Contingenciamentos.

Aperfeiçoar a gestão 
orçamentária e financeira

5 Sim
Economicidade financeira nos 

processos de aquisição contratados

Total dos valores contratado 
pelo total dos valores orçados 

nos processos de aquisição 
durante o exercício.

Montante 
contratado\montante 

orçado(RD-processo)*100
Percentual

Menor
Melhor

Mensal
Processos licitatórios;

Aperfeiçoar a gestão 
orçamentária e financeira

6 Não
Índice de economicidade 

comparativo mensal

Montante contratado no mês 
em comparação com o orçado 

para aquele mês

Montante contratado mês 
do ano\montante orçado 
mês do ano corrente*100

Percentual
Menor
Melhor

Mensal
Processos licitatórios;

Aperfeiçoar a gestão 
orçamentária e financeira

7 Sim
Economicidade financeira na 

execução dos contratos

Total dos valores executados 
pelo total dos valores 

contratados nos processos de 
aquisição durante o exercício

Montante 
executado\montante 

contratado*100
Percentual

Menor
Melhor

Anual

Gestão de contratos;
Dependência de informações dos 

gestores de contrato;

Aperfeiçoar a gestão 
orçamentária e financeira

8 Não
Economicidade financeira por 
quantidade de aditivos (mês)

Total aditivos pelo total 
contratos vigentes

Quantidade de 
aditivos\quantidade de 

contratos*100
Percentual

Menor
Melhor

Mensal

Gestão de contratos;
Dependência de informações dos 

gestores de contrato;
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INDICADORES DOS OBJETIVOS

Objetivo Número Direcionador INDICADOR Descrição Fórmula de cálculo Unidade Polaridade Periodicidade Fatores Críticos

Aperfeiçoar a gestão 
orçamentária e financeira

9 Não

Economicidade 
financeira na 
execução dos 

contratos (mês

Total dos valores executados pelo total 
dos valores contratados nos processos de 

aquisição durante o mês.

Montante 
executado\montante 

contratado*100
Percentual

Menor
Melhor

Mensal

Gestão de contratos;
Dependência de informações dos gestores de 

contrato;

Modernizar a infraestrutura 
e sistemas de TIC com foco na 

transformação digital
10 Sim

Taxa de cumprimento 
de acordos de nível de 

serviço

Este indicador mede o cumprimento de 
acordos de nível de serviço em relação ao 

pactuado/planejado

Quantidade de acordos 
cumpridos/quantidade de 

acordos pactuados*100
Percentual

Maior
Melhor

Trimestral

Clareza sobre o papel da TI (propositiva ou sob 
demanda);

Gestão de priorização das demandas de TI;
Compromisso das áreas de negócio evitando 
demandas sem prévia priorização/pactuação;

Capacidade operacional;
Corpo técnico qualificado;

Treinamento.

Modernizar a infraestrutura 
e sistemas de TIC com foco na 

transformação digital
11 Sim

Taxa de eficácia na 
prestação de serviços

Este indicador mede a capacidade de 
atendimento da demanda por serviços, 
dentro das regras e prazos pactuados. 

Quantidade de serviços 
prestados em conformidade/ 

quantidade de serviços 
prestados*100

Percentual
Maior

Melhor
Trimestral

Capacidade operacional;
Corpo técnico qualificado;

Treinamento.

Modernizar a infraestrutura 
e sistemas de TIC com foco na 

transformação digital
12 Não

Taxa de conformidade 
com o planejamento 

do custeio em TIC

Este indicador avalia a conformidade da 
execução orçamentária relativa ao custeio 
total de TIC em relação ao planejado por 

exercício. 

Orçamento total de custeio de 
TIC executado/orçamento total 

de custeio de TIC previsto na 
LOA*100

Percentual
Maior

Melhor
Anual

Planejamento orçamentário;
Planejamento em TIC.

Modernizar a infraestrutura 
e sistemas de TIC com foco na 

transformação digital
13 Não

Taxa de conformidade 
com o planejamento 
do investimento em 

TIC

Este indicador avalia a conformidade da 
execução orçamentária relativa ao 

investimento total de TIC em relação ao 
planejado por exercício. 

Orçamento total de 
investimento de TIC 

executado/orçamento total de 
investimento de TIC previsto na 

LOA*100

Percentual
Maior

Melhor
Anual

Planejamento orçamentário;
Planejamento em TIC.

Modernizar a infraestrutura 
e sistemas de TIC com foco na 

transformação digital
14 Não

Digitalização de 
serviços

Este indicador dimensiona o quantitativo 
de serviços digitalizados dentre aqueles 

condidatos para tal finalidade

Total de serviços 
digitalizados/total de serviços 

condidatos para 
digitalização*100

Percentual
Maior 

Melhor
Anual

Clareza nos serviços condidatos a digitalização;
Mapeamentos dos processos referentes aos 

serviços;
Gestão de priorização das demandas de TI;

Compromisso das áreas de negócio evitando 
demandas sem prévia priorização/pactuação;

Capacidade operacional;
Corpo técnico qualificado;

Treinamento.



11

INDICADORES DOS OBJETIVOS

Objetivo Número Direcionador INDICADOR Descrição Fórmula de cálculo Unidade Polaridade Periodicidade Fatores Críticos

Modernizar a infraestrutura 
e sistemas de TIC com foco na 

transformação digital
15 Não

Taxa de não 
conformidade das 
demandas de TIC

Este indicador avalia o nivel de não 
conformidade das demandas de TIC em 

relação ao papel/atribuições da 
Superintêndencia de Tecnologia da 

Informação e sua unidades 
complementares. 

Quantidade de demandas de 
TIC em não conformidade/ 

quantidade total de 
demandas de TIC*100

Percentual
Menor
Melhor

Anual

Clareza sobre o papel da TI (propositiva 
ou sob demanda);

Compromisso das áreas de negócio em 
relação à divisão de 

atribuições/resposabilidades.

Modernizar e aperfeiçoar a 
prestação de serviços ao 

contribuinte-cidadão
16 Sim Atendimentos no prazo

Este indicador mede o percentual de 
atendimentos realizados dentro do prazo 

em relação ao número total de 
atendimentos da Receita Estadual. 

(Quantidade de 
atendimentos realizados 

dentro do prazo / total de 
atendimentos realizados na 

Receita Estadual)*100

Percentual
Maior 

Melhor
Mensal

Definição dos níveis de acordo de 
serviços;

Infraestrutura para atendimento online; 
Quantitativo de pessoal qualificado para 

atendimento;
O acordo precisa circunscrever os 

serviços

Modernizar e aperfeiçoar a 
prestação de serviços ao 

contribuinte-cidadão 
17 Sim

Atraso nos Atendimentos 
(percentual não 

ponderado) 

Este indicador mede o percentual médio 
de atrasos em todos os serviços prestados 
fora do tempo determinado nos níveis de 

acordo de serviço, sem ponderar os 
diferentes tempos de cada acordo, pelo 

somatórios de dias. 

(somatório dos dias de 
atraso em cada um dos 

atendimentos realizados 
fora do prazo / total de dias 

dos acordos de nível de 
serviço)*100

Percentual
Menor 
Melhor

Mensal

Definição dos níveis de acordo de 
serviços

Infraestrutura para atendimento online 
Quantitativo de pessoal qualificado para 

atendimento

Modernizar e aperfeiçoar a 
prestação de serviços ao 

contribuinte-cidadão 
18 Sim

Atraso nos Atendimentos 
(percentual
ponderado) 

Este indicador mede o percentual médio 
de atrasos em todos os serviços prestados 
fora do tempo determinado nos níveis de 

acordo de serviço, ponderando-se os 
diferentes tempos dos acordos. 

(somatório dos percentuais 
de atraso nos atendimentos 

realizados fora do prazo / 
total de atendimentos 

realizados fora do 
prazo)*100

Percentual
Menor 
Melhor

Mensal

Definição dos níveis de acordo de 
serviços

Infraestrutura para atendimento online 
Quantitativo de pessoal qualificado para 

atendimento

Modernizar e aperfeiçoar a 
prestação de serviços ao 

contribuinte-cidadão
19 Sim

Atraso nos Atendimentos 
(em dias, sem 
ponderação) 

Este indicador mede o atraso médio, em 
dias, de todos os serviços prestados fora 

do tempo determinado nos níveis de 
acordo de serviço, sem ponderar os 
diferentes tempos de cada acordo. 

(somatório dos dias de 
atraso em cada um dos 

atendimentos realizados 
fora do prazo / total de 

atendimentos realizados 
fora do prazo)*100

Percentual Mensal

Definição dos níveis de acordo de 
serviços

Infraestrutura para atendimento online 
Quantitativo de pessoal qualificado para 

atendimento

Modernizar e aperfeiçoar a 
prestação de serviços ao 

contribuinte-cidadão
20 Sim

Taxa de atendimento de 
ligações do 0300

Este indicador mede o percentual entre a 
quantidade de ligações atendidas pelo 
Atendimento Telefônico da Receita, o 
0300, e o total de ligações destinadas 

àquele canal de atendimento

Ligações atendidas\ligações 
destinadas*100 Percentual

Maior 
Melhor

Mensal

Quantitativo de pessoal;
Limites técnicos da operação;

Tempo de espera.



12

INDICADORES DOS OBJETIVOS

Objetivo Número Direcionador INDICADOR Descrição Fórmula de cálculo Unidade Polaridade Periodicidade Fatores Críticos

Modernizar e aperfeiçoar a 
prestação de serviços ao 

contribuinte-cidadão
21 Não

Taxa de disponibilização 
de serviços na internet

Este indicador mede o 
percentual de serviços 

disponíveis na Internet em 
relação ao total de serviços 
ofertados pela Economia ao 

contribuinte-cidadão.

(Quantidade de serviços ofertados 
pela Internet / total de serviços 
ofertados pela Economia)*100

Percentual
Maior 

Melhor
Anual

Maior número de procedimentos e 
processos automatizados

Disponibilidade de pessoal da STI 
(backlog)

Priorização da disponibilização (há 
concorrência com demandas internas da 

pasta

Modernizar e aperfeiçoar a 
prestação de serviços ao 

contribuinte-cidadão
22 Sim

Taxa de Crescimento da 
Participação do Usuário-

Cidadão via Disque-
Sonegação

Este indicador mede a evolução 
da participação do usuário-

cidadão no disque-sonegação, 
por meio de registros de 

atendimentos de denúncias 
deste canal.

Total de Atendimentos mês atual -
Total de Atendimentos mês 

anterior/Total de Atendimentos mês 
anterior Anterior *100

Percentual
Maior 

Melhor
Mensal

Maior número de usuário-cidadão 
munidos de informações;

Divulgação

Modernizar e aperfeiçoar a 
prestação de serviços ao 

contribuinte-cidadão
23 Não

Adesão ao Programa 
Nota Fiscal Goiana

Este indicador mede o 
crescimento do Programa Nota 

Fiscal Goiana por meio do 
volume de inserção de notas

[(Quantidade de notas fiscais 
inseridas no Programa Nota Fiscal 

Goiana no mês - Quantidade de notas 
fiscais inseridas no PNFG no mês 

anterior)/Quantidade de notas ficais 
inseridas no PNFG no mês anterior] * 

100

Percentual
Maior 

Melhor
Mensal

Fomentar programas de educação fiscal 
para o cidadão;

Informação de reforço, divulgação;
Clareza acerca de bônus.

Aperfeiçoar o modelo de 
gestão de pessoas e

melhorar a satisfação do 
servidor

24 Sim
Índice de satisfação dos 

servidores

O indicador é um índice 
composto, por várias categorias 

e conceitos, e é resultado de 
uma pesquisa de clima 

organizacional

Média ponderada dos conceitos das 
avaliações nas categorias da Pesquisa 

de Clima Organizacional
Percentual

Maior 
Melhor

Anual

Apoio da alta direção;
Pesquisa de Clima Organizacional;

Critério, ponderação.

Aperfeiçoar o modelo de 
gestão de pessoas e

melhorar a satisfação do 
servidor

25 Não

Funções identificadas 
com competências 

técnicas e 
comportamentais 

mapeadas

Quantidade de servidores da 
Pasta com funções mapeadas

Qtde de servidores da Pasta com 
funções mapeadas / Qtde total de 

servidores (áreas selecionadas)
Percentual

Maior 
Melhor

Anual

Apoio da alta direção;
Conhecimento de Gestão por 

Competências.

Aperfeiçoar o modelo de 
gestão de pessoas e

melhorar a satisfação do 
servidor

26 Não

Avaliação de 
desempenho por 

competência

O indicador mensura a 
quantidade de servidores 

avaliados formalmente por 
competências em relação ao 

total de servidores das unidades 
selecionadas

Quantidade de servidores avaliados 
por competência / Quantidade total 

de servidores das Unidades 
selecionadas

Percentual
Maior 

Melhor
Anual

Apoio da alta direção;
Conhecimento de Gestão por 

Competências;
disponibilidade para desenvolvimento 

de Sistema

Aperfeiçoar o modelo de 
gestão de pessoas e

melhorar a satisfação do 
servidor

27 Não Capacitação continuada

O indicador mensura a qtdade 
de GAPs solucionados  

resultantes da gestão por 
competências comparando-a 

com o total de GAPs 
identificados

Total de GAPs* resolvidos/Total de 
GAPs identificados*100 Percentual

Maior 
Melhor

Anual

Apoio da alta direção;
Conhecimento de Gestão por 

Competências;
Parceira com a SEAD\Escola de Governo
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INDICADORES DOS OBJETIVOS

Objetivo Número Direcionador INDICADOR Descrição Fórmula de cálculo Unidade Polaridade Periodicidade Fatores Críticos

Institucionalizar e 
desburocratizar processos

e procedimentos
28 Sim

Processos otimizados e 
disseminados

Número de processos 
otimizados e disseminados em 
relação ao total de processos  
da Arquitetura de Processo.

Número de processos 
otimizados e 

disseminados\Total de 
processos da Arquitetura de 

Processos da 
Organização*100

Percentual
Maior

Melhor
Anual

Apoio da alta direção;
Compreensão da cultura BPM;

Estruturação do setor de processos;
Estratégia de mentoria e difusão interna 

de BPM na pasta.

Institucionalizar e 
desburocratizar processos

e procedimentos
29 Sim

Processos mapeados e 
disseminados

Número de processos 
mapeados e disseminados em 
relação ao total de processos 
da Arquitetura de Processos 

da Organização

Número de processos 
mapeados e 

disseminados\Total de 
processos da Arquitetura de 

Processos da Organização 
*100

Percentual
Menor
Melhor

Anual

Apoio da alta direção;
Compreensão da cultura BPM;

Estruturação do setor de processos;
Estratégia de mentoria e difusão interna 

de BPM na pasta.

Institucionalizar e 
desburocratizar processos

e procedimentos
30 Não

Processos fora da pactuação com 
mapeamento TO BE publicados

Número de processos fora da 
pactuação com mapeamento 

TO BE publicados

Número de processos fora 
da pactuação com 

mapeamento TO BE 
publicados publicados 

Percentual
Menor 
Melhor

Semestral

Apoio da alta direção;
Compreensão da cultura BPM;

Estruturação do setor de processos;
Estratégia de mentoria e difusão interna 

de BPM na pasta.

Institucionalizar e 
desburocratizar processos

e procedimentos
31

Não Processos com mapeamento TO BE 
publicados

Número de processos com 
mapeamento TO BE 

publicados em relação ao total 
de processos pactuados

Número de processos com 
mapeamento TO BE 
publicados\Total de 

processos pactuados*100
Percentual

Maior
Melhor

Semestral

Apoio da alta direção;
Compreensão da cultura BPM;

Estruturação do setor de processos;
Estratégia de mentoria e difusão interna 

de BPM na pasta.

Institucionalizar e 
desburocratizar processos

e procedimentos
32

Não
Processos fora da pactuação

mapeados e publicados
Número de processos fora da 
pactuação com mapeamento 

AS IS publicados

Número de processos fora 
da pactuação com 
mapeamento AS IS 

publicados / Total de 
processos pactuados * 100

Percentual
Menor 
Melhor

Semestral

Apoio da alta direção;
Compreensão da cultura BPM;

Estruturação do setor de processos;
Estratégia de mentoria e difusão interna 

de BPM na pasta.

Institucionalizar e 
desburocratizar processos

e procedimentos
33

Não
Processos pactuados mapeados e 

publicados

Número de processos com 
mapeamento AS IS publicados 

em relação ao total de 
processos pactuados

Número de processos com 
mapeamento AS IS 

publicados\Total de 
processos pactuados *100

Percentual
Maior

Melhor
Semestral

Apoio da alta direção;
Compreensão da cultura BPM;

Estruturação do setor de processos;
Estratégia de mentoria e difusão interna 

de BPM na pasta.
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INDICADORES DOS OBJETIVOS

Objetivo Número Direcionador INDICADOR Descrição Fórmula de cálculo Unidade Polaridade Periodicidade Fatores Críticos

Institucionalizar e 
desburocratizar processos

e procedimentos
34 Não

Processos pactuados mapeados 
com indicador de resultado

Número de processos 
mapeados com indicador de 
resultado em relação ao total 

de processos pactuados

Número de processos 
mapeados com indicador de 

resultado/Total de 
processos pactuados *100

Percentual
Maior 

Melhor
Semestral

Apoio da alta direção;
Compreensão da cultura BPM;

Estruturação do setor de processos;
Estratégia de mentoria e difusão interna 

de BPM na pasta.

Institucionalizar e 
desburocratizar processos

e procedimentos
35 sim

Processos mapeados e 
disseminados

Número de processos 
mapeados e disseminados em 
relação ao total de processos 
da Arquitetura de Processos 

da Organização

Número de processos 
mapeados e 

disseminados\Total de 
processos da Arquitetura de 

Processos da Organização 
*100

Percentual
Menor
Melhor

Anual

Apoio da alta direção;
Compreensão da cultura BPM;

Estruturação do setor de processos;
Estratégia de mentoria e difusão interna 

de BPM na pasta.

Institucionalizar e 
desburocratizar processos

e procedimentos
36 Não

Índice de maturidade em gestão 
de riscos

Grau de Maturidade da 
Gestão de Riscos

Média dos resultados dos 
critéiros de avaliação, 

conforme planilha QSP -
Centro da Qualidade, 

Segurança e Produtividade.

Número 
Maior 

melhor
Anual

Apoio da alta gestão; Internalização da 
cultura em Gestão de Riscos; Ampliação 

do escopo para as atividades fim e 
estruturação do Escritório do Programa 

de Compliance Público

Institucionalizar e 
desburocratizar processos

e procedimentos
37 sim

Percentual de processos com
gerenciamento de riscos

Número de processos 
impactados pela Gestão de 

Riscos em relação ao total de 
processos da arquitetura de 

processos.

Número de processos 
impactados / Total de 

processos da arquitetura de 
processos da organização 

x100

Percentual
Maior 

melhor
Semestral 

Apoio da alta gestão; Internalização da 
cultura em Gestão de Riscos; Ampliação 

do escopo para as atividades fim e 
estruturação do Escritório do Programa 

de Compliance Público

Institucionalizar e 
desburocratizar processos

e procedimentos
38 sim

Média de nível de riscos

Média do resultado do 
produtos dos pesos de 

probabilidade e impactos de 
todos os riscos identificados 
de acordo com a matriz de 

riscos

Média de Nível de Risco 
= (P1*I1)+(P2*I2) + 

(Pn*In).../qr
Pn= Peso da probabilidade

In = Peso do Impacto
Qr= Quantidade de riscos 

identificados.

Número 
Menor 
Melhor

Quadrimestral

Apoio da alta gestão; Internalização da 
cultura em Gestão de Riscos; Ampliação 

do escopo para as atividades fim e 
estruturação do Escritório do Programa 

de Compliance Público

Institucionalizar e 
desburocratizar processos

e procedimentos
39 Não Média da efetividade dos controles

Média dos níveis de confiança 
- NC dos controles atinentes a 

cada risco

Média da efetividade dos 
controles = *Soma dos 

percentuais apurados do 
Nível de Confiança do 
conjunto de controle 

referente a cada 
risco/Quantidade de riscos 

identificados
* Tabela contida no 

Contexto, Escopo e Critério.

Percentual 
Maior 

Melhor
Quadrimestral 

Apoio da alta gestão; Internalização da 
cultura em Gestão de Riscos; Ampliação 

do escopo para as atividades fim e 
estruturação do Escritório do Programa 

de Compliance Público
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INDICADORES DOS OBJETIVOS

Objetivo Número Direcionador INDICADOR Descrição Fórmula de cálculo Unidade Polaridade Periodicidade Fatores Críticos

Melhorar a capacidade de 
pagamento do Estado (CAPAG)

40 não Endividamento
Valor da Dívida Consolidada 

em relação ao valor da Receita 
Corrente Líquida

Dívida Consolidada/Receita 
Corrente Líquida Percentual 

Menor 
melhor

Bimestral
Integração entre diversas ações e 
projetos

Melhorar a capacidade de 
pagamento do Estado (CAPAG)

41 não Poupança Corrente   
Valor da Despesa Corrente em 

relação ao valor da Receita  
Corrente Ajustada

Despesa Corrente/Receita 
Corrente Ajustada Percentual 

Menor 
melhor

Bimestral
Integração entre diversas ações e 
projetos

Melhorar a capacidade de 
pagamento do Estado (CAPAG)

42 não Liquidez

Valor referente as Obrigações 
Financeiras em relação ao 

valor da Disponibilidade de 
Caixa 

Obrigações 
Financeiras/Disponibilidade 

de Caixa
Percentual 

Entre 0 e 
100%

Bimestral
Integração entre diversas ações e 
projetos
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INDICADORES DOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
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