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INSTRUTOR



• Gestão de Projetos e Metas vai proporcionar ao participante uma base conceitual e uma 
experiência prática na concepção, detalhamento, quantificação e acompanhamento dos 
elementos de execução de um Plano Estratégico, os projetos e metas

• indicadores, metas, grandezas quantitativas, objetivos qualitativos, sequências e bases 
históricas, 

• Acordos de resultados, meritocracia, princípios de programme management, técnicas 
mais utilizadas no setor público, casos de referência e exercícios práticos de formulação

AGENDA DE OBJETIVOS



REFLEXÃO INICIAL

Dubito ergo cogito,
cogito ergo sum.

René Descartes (La Haye en Touraine, França, 1596 – 1650) foi filósofo, físico e matemático. Durante a Idade Moderna, também era 

conhecido por seu nome latino Renatus Cartesius. Figura-chave na Revolução Científica. Fundador da filosofia moderna e pai 

da matemática moderna. Um dos pensadores mais importantes e influentes da História do Pensamento Ocidental.



Por que estamos 
aqui?

EXPECTATIVAS DO GRUPO



MINDSET REVIEW
Quais são os principais desafios na elaboração 

assertiva (eleva risco de aprovação) de um Projeto?

TeamChallenge



FÓRUM DE EXECUTIVOS



Projetos Estratégicos



PROJETOS ESTRATÉGICOS



“Planejamento de longo
prazo não lida com 

decisões futuras, mas 
com o futuro de 

decisões presentes.”

Peter Ferdinand Drucker (Viena, Áustria, 1909 – 2005) foi um escritor, professor e consultor, considerado como o 

pai da administração moderna, sendo o mais reconhecido dos pensadores do fenômeno dos efeitos 

da globalização na economia em geral e em particular nas organizações - subentendendo-se 

a administração moderna como a ciência que trata sobre pessoas nas organizações.

INTENCIONALIDADE SISTÊMICA DO PROJETO



RACIONALIDADE DISRUPTIVA DO PROJETO

“Falhar em se 
preparar é se 
preparar para 

falhar.”

Benjamin Franklin (Boston, EUA, 1706 — 1790) foi jornalista, editor, autor, filantropo, político, abolicionista, funcionário 

público, cientista, diplomata, inventor e enxadrista. Religioso, calvinista, e uma figura representativa do iluminismo. Foi um dos líderes 

da Revolução Americana, conhecido por suas citações e experiências com a eletricidade.
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DESDOBRAMENTO E ALINHAMENTO DOS PROJETOS



Conjunto de Objetivos Táticos que 
direcionam a performance das 

unidades da organização na 
direção da Visão.

Conjunto de competências 
que visam reduzir o gap 

entre a situação atual e a 
planejada.

Definição objetiva (temporal 
e quantitativa) das metas 

individuais de RESULTADO.

PROJETOS ESTRATÉGICOS

Informa o Macro resultado 
do esforço de performance 

da organização no longo 
prazo.
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DE 2015

CASE PCRJ























Alinhamento Estratégico dos Projetos

Desafios
Objetivos

Estratégicos
Projetos

Metas

Individuais

Alinhados?Identificados? Alinhadas?Alinhados?

“First, do the right things, and then do the right things well.”
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Metas e Indicadores



A Meta é o valor a ser 

atingido pelo indicador ao 

final de um período.

A meta precisa passar pela validação de 
estrutura SMART (Specific, Measurable, 

Achievable, Relevant e Time-bound). 

SMART

Objetivo: Adequar peso x estatura
Iniciativa: Caminhar diariamente
Indicador: Peso total do corpo (resultado) e 
Minutos de caminhada diária (tendência)
Meta: reduzir 5 quilos em 3 meses

METAS



CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DAS METAS Meta 1 Meta 2

Específica (clara)?

Mensurável (quantitativa)?

Ambiciosa (não é rotina)?

Realista (alcançável)?

Explícita em relação ao tempo (quando)?

Relevante (Alinhada)?

Auditável (comprovável)?

Finalística (resultado)?

Monitorável (acompanhamento periódico)?

METAS



Manual para a 

elaboração das metas de 

Acordos de Resultados, 

Desdobramento interno 

de metas, metas de 

Cargos Estratégicos e 

Líderes Cariocas

METAS (EXEMPLO)



Manual para a elaboração das metas de Acordos de Resultados, Desdobramento interno de metas, metas de 

Cargos Estratégicos e Líderes Cariocas

Meta deve ser:

1. específica – apresentar com clareza o que se pretende alcançar, iniciando a descrição da meta com um verbo e 

detalhando termos que se fizerem necessários para a compreensão da meta.

2. mensurável - predominantemente quantitativa. 

• Se qualitativa deve citar quais as entregas previstas. 

• Se execução de cronograma de obra, os percentuais de entrega devem ser traduzidos em marcos. 

3. ambiciosa – não refletir um trabalho de rotina

4. realista – extremamente desafiadora, mas possível de ser atingida

5. explicita em relação ao tempo – informar o prazo para atingimento

6. relevante – preferencialmente vinculada a alguma iniciativa do Plano Estratégico

7. auditável – comprovável por meio de documentações                                                                                    

8. finalística – não ser meio para obtenção de um resultado posterior.                                                                        

Exemplo: 

• Meta não deve ser elaboração de estudos para implantação de um projeto. Deve refletir o resultado do 

próprio projeto. 

• Exceção: casos em que a meta seja um pré-requisito para uma meta finalística.     

9. monitorável – viabilidade de acompanhamento periódico

METAS (EXEMPLO)



Esforço x Resultado
VIII – finalística: não ser meio para obtenção de um resultado posterior. 

§ 1º Meta não deve ser elaboração de estudos para implantação de um projeto. Deve 
refletir o resultado do próprio projeto. 

§ 2º São exceções os casos em que a meta seja um pré-requisito para uma meta 
finalística, por exemplo: análises de processos para viabilizar desapropriações para 
execução de obras

METAS (EXEMPLO)



Indicador é a métrica sobre como o objetivo
vai ser mensurado.

Indicadores são medidas comparativas
usadas para verificar a situação da empresa

em relação aos objetivos estabelecidos.

INDICADORES



O processo de decidir o que medir é tão importante quanto 

o que não medir, força os gestores a definir e explicitar as 
prioridades estratégicas.

Quando os indicadores são consistentes com as estratégias 

da organização, eles encorajam 
comportamentos que são consistentes 
com a estratégia, então, medições adequadas não 

apenas oferece meios de comunicação da estratégia, mas 
também encorajam sua implementação.

INDICADORES



O objetivo de qualquer sistema de medição deve ser motivar
todos os colaborares da empresa para que possam colocar a
estratégia em prática com êxito.

É necessário o balanço entre dois tipos de indicadores:

• Indicadores de Resultado (lagging) e

• Indicadores de Tendência (leading).

INDICADORES

Indicadores

Medem as ações 
(esforço)

Medem os 
resultados das 

ações

Indicadores de Resultado Indicadores  de Tendência

lagging leading
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Framework



A Balsa da Medusa (Le Radeau de la Méduse) é uma pintura a óleo de 1818–1819 pelo pintor da época 
do romantismo e litógrafo Théodore Géricault (1791–1824). Está exposta no Museu do Louvre, Paris.
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Monitoramento
Desafios e metodologias para monitoramento dos resultados



“Pessoas que são boas 
em arranjar desculpas 
raramente são boas em 
qualquer outra coisa.” 

Benjamin Franklin (Boston, EUA, 1706 — 1790) foi jornalista, editor, autor, filantropo, político, abolicionista, funcionário 

público, cientista, diplomata, inventor e enxadrista. Religioso, calvinista, e uma figura representativa do iluminismo. Foi um dos líderes 

da Revolução Americana, conhecido por suas citações e experiências com a eletricidade.



Quando julgamos as pessoas com os gaps(-) de resultado:
• Usarão fatores externos (incontroláveis) como desculpa
• Contestarão a escolha das metas
• Valorizarão a medição do esforço e não do resultado
• Manipularão a medição para que pareça melhor 

Os gaps(-) de resultado são foco de gestão:
• Resultados são efeitos
• Quando negativos são os sintomas da desconformidade com a meta
• Devem ter suas causas identificadas (diagnóstico)
• Devem ter ações elaboradas (correção em busca de conformidade)

EXECUÇÃO: REFLEXÕES INICIAIS



EXECUÇÃO: PAINEL DE BORDO/DASHBOARD
O termo painel de bordo ou dashboard é utilizado para indicar um painel de indicadores.

Os Dashboards fornecem uma representação ilustrada do desempenho dos negócios em toda a
organização.

Os Scorecards fornecem uma representação visual dos indicadores chave de desempenho (KPIs) –
indicadores cuidadosamente selecionados que ajudam as empresas a medir e gerenciar o
desempenho



PLANO DE AÇÃO 2018

Gerência: Coordenador da ação: 

Objetivo Estratégico: 
Indicador: Meta anual: 

Indicador: Meta anual: 

Indicador: Meta anual: 

Iniciativa:

Etapas
(O que fazer e como fazer?)

Responsável Custo

Cronograma
Status da 

etapa
Observações

J F M A M J J A S O N D

EXECUÇÃO PRECISA DE PLANOS DE AÇÃO



Reuniões de monitoramento da performance 
e tomada de decisões para recuperar gaps 

negativos.

AGM

Resul-
tados

Res-
ponsá-

veis

FCA

Metas

AGM (Avaliação Gerencial Mensal)

O foco em situações de gap negativo deve ser a 
apresentação do plano de recuperação seguindo a 
Metodologia FCA (Fato – Causa – Ação).

Foco das reuniões de monitoramento da performance são 
os resultados e, quando em situações de gap negativo de 

performance, plano de recuperação dos resultados.

Quando em situação de gap negativo de performance a 
reunião não deve ser utilizada para apresentação dos 

esforços e justificativas pelonão atingimento da 
performance.

EXECUÇÃO: RECUPERAR GAPS



FCA

Fato

CausaAção

O FCA é um plano de recuperação 
de performance.

Contempla os seguintes componentes:

• Determinação objetiva do Fato. Exemplo: Déficit acumulado 
de 4% perante a meta.

• Detalhamento das Causas geradoras do gap de 
performance. Exemplo: atraso no recebimento de matéria 
prima, retração de demanda, etc.

• Determinação das Ações de recuperação da performance 
com prazo e meta. Exemplo: aumentar o up-selling com os 
10% de clientes de maior valor com a finalidade de alcançar 
volume total de vendas de R$ 450.000,00 até maio.

O FCA O detalhamento das ações deve ser estruturado no formato de Planos de Ação (5w2H).

EXECUÇÃO: RECUPERAR GAPS



1 – Individual 
(Gestor)

ALLIGN 
- WE

PULL - ME

GO -
YOU

2 – Colaborativo 
(Gestores)

3 – Deliberativo (Executivo)

Método GAP GO ALLIGN PULL (Roldão)

EXECUÇÃO: RECUPERAR GAPS



Sempre que um FCA for aberto deverá ser seguida, 
preferencialmente, o seguinte método de 
acompanhamento:

No primeiro mês (ou período alternativo) 
Responsável perante o resultado mantém autonomia de 
diagnóstico e elaboração do plano de recuperação. FCA

Fato

CausaAção

GO - YOU

1

EXECUÇÃO: RECUPERAR GAPS



No segundo mês (ou período alternativo) 
• Em caso de recuperação parcial (prevista) ou integral 

(prevista) mantém-se a responsabilidade inalterada. 
• Em caso de ineficiência parcial ou integral do FCA o 

mesmo será reavaliado pela equipe de executivos com a 
finalidade de identificação colaborativa dos pontos de 
aprimoramento (diagóstico e/ou ações).

FCA

Fato

CausaAção

ALLIGN - WE

2

EXECUÇÃO: RECUPERAR GAPS



No terceiro mês (ou período alternativo) 
• Em caso de recuperação parcial (prevista) ou 

integral (prevista) mantém-se a 
responsabilidade inalterada. 

• Em caso de ineficiência parcial ou integral do 
FCA aprimorado o mesmo terá responsabilidade 
reaocada para o executivo principal com a 
finalidade de objetivar o processo de tomada 
de decião na direção dos ajustes necessários 
(excluíndo-se alteração de metas):

FCA

Fato

CausaAção

PULL - ME

3

1. Realocação da meta com outro executivo/equipe;
2. Manutenção da meta com responsável de orígem com alocação de novos recursos;
3. Determinação de contra partidas.

EXECUÇÃO: RECUPERAR GAPS
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Obrigado!


