
MINISTÉRIO DA TRANSPARÊNCIA, FISCALIZAÇÃO E CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

NOTA TÉCNICA Nº 227/2017/COPAV/DIPLAD/SE

PROCESSO Nº 00190.109141/2016-72

  INTERESSADO: DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL

  ASSUNTO: Aferição dos Indicadores DIPLAD associados aos Objetivos Estratégicos da CGU, exercício 2016, no âmbito da COPAV. 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

  Senhor Coordenador-Geral,

1. Trata a presente Nota Técnica do monitoramento dos indicadores da DIPLAD sob responsabilidade da Coordenação-Geral de Planejamento e Avaliação Institucional (COPAV), associados aos Objetivos Estratégicos do Mapa Estratégico do Ministério da
Transparência, Fiscalização e Controladoria-Geral da União (CGU), aprovados por meio da Portaria Nº 375, de 29 de fevereiro de 2016.  

2. Os indicadores definidos pela DIPLAD foram criados para medir o índice de alcance dos objetivos estratégicos das perspectivas de Resultado e de Processos Internos, com metas previstas até 2023.

3.  É importante esclarecer que os indicadores de Resultados foram criados para expressar o grau de impacto, na Administração Pública, das atividades desenvolvidas pela CGU sob o ponto de vista da sociedade. Assim, os  indicadores da
DIPLAD associados aos Objetivos de Resultados utilizam referenciais de avaliação oriundos de organizações internacionais especializadas em medir a opinião pública, tais como a Corporação Latinobarômetro e a  Organização das Nações Unidas (ONU).

4. Com relação aos indicadores associados à Perspectiva de Processos Internos, os índices foram criados para medir o grau de contribuição para a melhoria dos processos de trabalho realizados no órgão, sob as seguintes perspectivas: i) atividades realizadas
no âmbito da COPAV; e ii) projetos estruturantes realizados com a participação conjunta de duas ou mais unidades da instituição. 

5. Desse modo, são apresentadas, na tabela abaixo, informações sobre os oito indicadores sob responsabilidade da DIPLAD, com o resultado alcançado e a análise dos indicadores associados à COPAV. A tabela traz as metas previstas para cada indicador e
o índice alcançado em 2016. É importante esclarecer que a data de  medição de cada indicador concentra-se nos meses de dezembro de 2016 e janeiro  de 2017, conforme o caso, e que os objetivos 2,  3 e 4 são associados à Perspectiva de Resultados; os
demais, à Perspectiva de Processos Internos.  

Indicadores DIPLAD associados aos Objetivos Estratégicos do Mapa Estratégico 2016-2019 - Resultados 2016

Objetivo Estratégico Indicador Descrição do Indicador

Meta
prevista

para
2016

Índice
alcançado
em 2016

Análise COPAV

2  -  Ampliar  a
participação  social
no  controle  das
políticas públicas

E-participation

index  da
Organização  das
Nações Unidas.

É  um  índice
suplementar  para  a
Pesquisa  de  Governo
Eletrônico da ONU.

Procura  medir
quanto  o  governo
utiliza  de  tecnologia
da  informação  para
fornecer aos cidadãos
acesso  a  informação,
aos  serviços  públicos
e  facilitar  a
participação  popular
na  tomada  de
decisões  que
impactem  no  bem
estar da sociedade.

0,740 0,7288 

Quanto mais próximo a 1, melhor.

Em comparação com países de renda similar, o Brasil está na 6ª posição.

Em comparação com os 193 países participantes, estamos em 37º lugar.  

Em comparação com 2014, perdemos 13 posições (de 24º para 37º).   

No ranking geral, em 1º lugar está o Reino Unido, com índice igual a 1,0000. Até 2014, o 1º lugar pertencia aos Países Baixos, agora em 5º lugar, com índice 0,9492. 

Nas Américas, o líder é o Canadá, com índice 0,9153. 

Na América do Sul, o 1º lugar pertence à Colômbia, com o índice 0,7627.

3  -  Enfrentar  a
corrupção  e
contribuir  para  o
aumento dos níveis
de  integridade
pública e privada

Latinobarómetro

(Percentual  de
cidadãos  que
acreditam que o
governo  fez
"muito"  ou
"algo"  para
combater  a
corrupção  nos
últimos  24
meses.

O  índice  procura
apurar  o  sentimento
da  população  com
relação ao combate à
corrupção.

As  pesquisas  são
realizadas  a  cada  2
anos,  coletando
respostas  para  a
seguinte  pergunta:
“Quanto você acredita
que  se  conseguiu
combater a corrupção
nas
instituições  públicas
nos últimos 2 anos?”.

* índice
apurado
a cada 2
anos.
Próxima
medição
no  final
de
2017. 

Em 2015, 18,9% dos entrevistados responderam que se está fazendo “muito” ou “algo” para combater a corrupção nas instituições públicas brasileiras.

Foram entrevistadas 1.250 pessoas no Brasil.

4  -  Fomentar  a
inovação  e  a
redução  da
burocracia  na
gestão pública

e-Government

Index  da
Organização  das
Nações Unidas

O índice  apresenta  o
grau  de
desenvolvimento  do
Governo  Eletrônico
dos Estados Membros
das Nações Unidas.

É  uma  medida
composta  de  três
dimensões
importantes  do
governo  eletrônico:
prestação  de
serviços  on-line,
conectividade  de
telecomunicações  e
capacidade  humana
para  utilizar  serviços
eletrônicos.

0,6188 0,6377 

Quanto mais próximo a 1, melhor.

Em comparação com países de renda similar, o Brasil está na 7ª posição.

Em comparação com os 193 países participantes, estamos em 51º lugar.  

Em comparação com 2014, melhoramos 6 posições (de 57º para 51º).  

No ranking geral, em 1º lugar, está o Reino Unido, com índice 0,9193.

Nas Américas, o 1º lugar pertence aos Estados Unidos, com índice 0,8420.

Na América do Sul, o líder é o Uruguai, com índice 0,7237.

6  -  Produzir
informações
estratégicas  para
subsidiar  as
tomadas  de
decisões  do
Presidente  da
República

Índice  de
cobertura,  nos
trabalhos  da
CGU,  de
assuntos
definidos  como
estratégicos pela
Presidência  da
República

O  indicador  busca
avaliar  o  grau  de
aderência  entre  as
ações desenvolvidas e
realizadas  pela  CGU
em relação aos temas
estratégicos
mencionados  na
mensagem
presidencial  anual
apresentada  na
abertura  da  sessão
legislativa  do
Congresso Nacional.

87% - COPAV – esperando resposta da SFC

11  -  Fortalecer  a
parceria  com  os
atores  que
promovam  a
defesa  do
patrimônio
público, a melhoria
da  gestão  e  o
enfrentamento  da
corrupção.

Taxa  de
avaliação  das
parcerias
firmadas entre a
CGU e órgãos e
entidades
voltadas à defesa
do  patrimônio
público  e  à
melhoria  da
gestão

O indicador apresenta
a  taxa  de  avaliação
das parcerias firmadas
entre a CGU e órgãos
e entidades voltadas à
defesa  do  patrimônio
público  e  à  melhoria
da  gestão  (grau  de
atingimento  dos
benefícios alcançados
no  presente  ano  para
os Acordos em vigor).

60% -  A cargo da CODIN

12  -  Desenvolver
mecanismos

Índice  de
Indução  e

O indicador apresenta
a  taxa  de  iniciativas 0,25 - A cargo da CODIN
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Indicadores DIPLAD associados aos Objetivos Estratégicos do Mapa Estratégico 2016-2019 - Resultados 2016

Objetivo Estratégico Indicador Descrição do Indicador

Meta
prevista

para
2016

Índice
alcançado
em 2016

Análise COPAV

inovadores  para  a
melhoria da gestão
pública,  da
qualidade do gasto
e do enfrentamento
da corrupção

Disseminação de
Práticas
Inovadoras  pela
CGU  no  Poder
Executivo
Federal

inovadoras  e  de
melhoria  premiadas
no  Concurso  de
Inovação da Enap que
foram  desenvolvidas
a partir da atuação da
CGU  e  no  Concurso
de  Boas  Práticas  da
CGU  que  foram
adaptadas  e
disseminadas  para
outros  órgãos  e
entidades.

14  -  Promover  a
integração
colaborativa
interna,  adaptada
ao  contexto  de
cada  unidade,
orientada  à  gestão
para resultados.

Percentual  de
projetos
desenvolvidos
por mais de uma
unidade  que
tiveram  seus
resultados  com
nível  de
integração
satisfatoriamente
avaliados  por
seus
participantes.

O  indicador  busca
avaliar  o  grau  de
satisfação  dos
servidores  que
participaram
de projetos realizados
em  conjunto  com
duas  ou  mais
unidades,  quanto  aos
resultados  alcançados
e quanto à integração
entre as áreas. 

30% 83,84% 

Pesquisa realizada entre os dias 6 e 30 de dezembro de 2016.

Os projetos objetos da pesquisa foram o SEI, o Teletrabalho e o Banco de Denúncias.

A pesquisa contou com a participação de 272 pessoas divididos entre: servidores integrantes dos grupos que implementaram os projetos (23); e servidores usuários
dos produtos finais implementados (249).

A análise do indicador demonstra pontos positivos e negativos, expressos abaixo:

i) ponto positivo: a integração entre as áreas ocorrida durante a execução dos projetos selecionados foi bem sucedida, muito além do esperado. Houve, também, alto
grau de aprovação do resultado final desses três projetos por parte dos usuários finais. É importante salientar que os produtos entregues impactam na realização
das atividades e na produtividade de todas as unidades, inclusive nas regionais. 

ii)   ponto negativo: baixa participação dos servidores na pesquisa de avaliação dos projetos implementados. Considerando o número de 2.400 servidores no órgão, a
pesquisa contou com a participação de apenas 11,33% dos servidores. Uma das explicações para a  baixa participação pode ser a grande quantidade de pessoas que se
ausentam do trabalho durante o mês de dezembro, época em que foi realizada a pesquisa.       

15:  Internalizar  a
gestão  estratégica
de forma sistêmica
e  aprimorar  a
comunicação
interna  e  os
instrumentos  de
gerenciamento  de
riscos,  de
planejamento,
monitoramento  e
avaliação  de
resultados.

Percentual  de
servidores  que
avaliaram  como
satisfatório  o
grau  de
internalização da
estratégia  na
CGU.

O  indicador  busca
avaliar  o  grau  de
concordância  dos
servidores  quanto  à
forma  utilizada
pela  Diplad  para
internalizar  o
planejamento
estratégico  e  o  grau
de  internalização  do
Mapa  Estratégico
alcançado  nas  ações
realizadas  junto  aos
servidores  da
instituição.

50% 82,33% 

Pesquisa realizada entre os dias 06 e 30 de dezembro de 2016 e que contou com a participação de 249 servidores.

O objeto da pesquisa foi o Planejamento Estratégico. Procurou-se avaliar duas situações: se os servidores concordam com a forma como o Planejamento Estratégico
foi difundido entre os servidores; e se os servidores sentem que seu trabalho está "representado" no Mapa Estratégico.

A análise do indicador demonstra pontos positivos e negativos, expressos abaixo: 

i) ponto positivo: os servidores demonstraram concordar com a maneira como o planejamento estratégico foi difundido entre os servidores e colaboradores. A
pesquisa demonstrou um índice de aprovação além do esperado. Isso se deu, provavelmente, porque o processo de elaboração do planejamento estratégico foi feito
com a participação maciça dos servidores da instituição, em 2015, refletindo-se, ainda, na sua aferição.   

ii)    ponto negativo: houve algumas críticas com relação a se "enxergar" no Planejamento Estratégico devido à dificuldade de algumas unidades não estarem
explicitamente representadas no Mapa Estratégico. Outro ponto negativo foi a baixa participação dos servidores na pesquisa. Considerando o número de 2.400
servidores no órgão, a pesquisa contou com a participação de apenas 10,37% dos servidores. Uma das explicações para a  baixa participação pode ser a grande
quantidade de pessoas que se ausentam do trabalho durante o mês de dezembro, época em que foi realizada a pesquisa. 

Percentual  de
requisitos  do
guia  de
integridade
pública
implementados
na CGU

O  indicador  visa
avaliar  o  grau  de
internalização do guia
de integridade pública
na  própria  CGU,  a
partir  de  avaliação
extensiva  de
unidades, processos e
projetos  do  ponto  de
vista  de  sua
maturidade  em  lidar
com  riscos  e  em
estabelecer  ou  conter
rotinas
profissionalizadas  e
racionais  de
desenvolvimento  dos
trabalhos.

77% - A cargo da CODIN

 6. Após a análise dos dados, é possível concluir que, de maneira geral, os indicadores da DIPLAD sob responsabilidade da COPAV, tiveram bons índices de alcance. No entanto, como são indicadores que     lidam diretamente com a percepção e o
conhecimento das pessoas, é necessário que as ações de internalização do Planejamento Estratégico e de comunicação entre a DIPLAD e as demais áreas              continuem sendo executadas com intensidade, sem espaço para relaxar devido aos altos
índices de aprovação. Como estamos em uma instituição onde é comum a rotatividade de pessoas nas unidades, é  necessário que ações de integração entre as áreas e a internalização do Mapa Estratégico sejam executadas com certa frequência, de modo a
atingir o maior número possível de pessoas, considerando  o público alvo da COPAV. 

 7. Ante o exposto, sugere-se o encaminhamento ao Diretor de Planejamento e Desenvolvimento Institucional para conhecimento e providências. 

     À consideração superior.

DESPACHO DO COORDENADOR-GERAL DE PLANEJAMENTO E AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL 

De acordo.  

Encaminhe-se ao Diretor de Planejamento e Desenvolvimento Institucional. 

Documento assinado eletronicamente por CLARICE KNIHS, Auditor Federal de Finanças e Controle, em 06/02/2017, às 17:56, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento na Portaria 1.664, de 29 de junho de 2015, da Controladoria-Geral da União.

Documento assinado eletronicamente por GIOVANNI PACELLI CARVALHO LUSTOSA DA COSTA, Coordenador-Geral de Planejamento e Avaliação Ins%tucional, em 08/02/2017, às 15:50, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento na Portaria 1.664, de

29 de junho de 2015, da Controladoria-Geral da União.

 A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.cgu.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador 0266262 e o código CRC F13F36DA

Referência: Processo nº 00190.109141/2016-72 SEI nº 0266262
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