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4.8.1. PERCENTUAL DE M² ALUGADO

2016 2017 2018 2019 (novembro) 2020 2021 2022 2023

46,32% 46,32% 46,32% 40,65%

36% 32% - -

META 2020 36

META

JUSTIFICATIVA DAS METAS

A série histórica apresenta redução a partir de 2019, quando dois imóveis foram desocupados e o espaço de um Núcleo reduzido, uma redução de 12,25% em relação a 2018.

Considerando a especificidade desse tipo de indicador, as metas foram estipuladas a partir do planejamento que está sendo feito de redução de espaços alugados.

As metas de 2022 e 2023 serão estipuladas somente ao final de 2021, a fim de refletirem um planejamento mais atualizado.

META

UNIDADE DE MEDIDA %

OBSERVAÇÕES
Esse indicador é importante num cenário onde se busca a redução do espaço físico ocupado pela Agência, tanto por questões de eonomicidade orçamentária (uma vez que espeços alugados estão sendo substituídos por espaços 

cedidos gratuitamente por outros órgãos/entidades públicos), mas também  por necessidade de otimizar o espaço ocupado, especialmente a partir da implementação do teletrabalho.

COLETA DE DADOS

FONTE DE DADOS Processos de Locação de Imóveis da sede e estados e plantas dos imóveis

PERIODICIDADE DE APRESENTAÇÃO DOS DADOS Trimestral

OBJETIVO Avaliar a capacidade da ANS reduzir a quantidade de espaços alugados, com vistas à otimização dos espaços utilizados e economicidade orçamentária.

INFORMAÇÕES GERAIS DO INDICADOR

DESCRIÇÃO Percentual de espaço alugado pela ANS em relação ao total de espaço utilizido pela instituição

OBJETIVO ESTRATÉGICO AO QUAL ESTÁ VINCULADO 4.8 Otimizar a gestão da estrutura física das unidades e o uso de recursos materiais e patrimoniais.

INTERPRETAÇÃO Quanto 6 melhor

CÁLCULO DO INDICADOR

DETALHAMENTO DO CÁLCULO DO INDICADOR
Espaço total alugado pela ANS = m² total dos espaços referentes às salas comerciais alugadas pela ANS em todo o Brasil.

Espaço total utilizado pela ANS = m² total utilizado pela ANS em todo o Brasil, ou seja, a soma dos espaços próprios mais alugados.

UNIDADE E SERVIDOR RESPONSÁVEL PELA COLETA GEASI (fabiano.batista)

ANO

RESULTADO

SÉRIE HISTÓRICA

INSTRUÇÕES PARA COLETA Os dados devem ser coletados por meio de informações contidas nos contratos de locações, porém com as interpretações das plantas produzidas pela equipe de AINFE/GEASI.

(
Espaço total alugado pela ANS(m2)

Espaço total utilizado pela ANS (m2)
)*100


