
Perspectiva Nº Objetivo estratégico impactado Descritivo (Objetivo Estratégico) Fatores Críticos de Sucesso Nome do indicador Finalidade do indicador
Dimensão (esforço ou 

resultado)

Subdimensão (eficiência, eficácia, 
efetividade, excelência, execução, 

economicidade)
Unidade de medida Método de cálculo

Responsável pela coleta de 
informações

Fonte de dados
Responsável pelo cálculo do 

indicador
Periodicidade de 

apuração
Data-limite de coleta de 

informações
Data-limite cálculo do 

indicador
Unidade responsável

Valores de linha-
base

Meta 2021 Meta 2022 Meta 2023

Percentual de desembolso do 1,5% FDNE em 
relação ao valor planejado para o exercício

Medir o esforço da implementação da 
Sudene em atividades de Inovação

Resultado Efetividade Percentual
[Valor desembolsado ao beneficiário final / Valor 

planejado para P&D no exercício] x 100
CGEP

Dados do BNB (Conta contábil - 
CGDF) e de Planejamento da 

CGEP
CGEP Anual

último dia do mês 
subsequente ao final do 

período de apuração

último dia do mês 
subsequente ao da 

coleta das informações
CGEP 0 0 60% 70%

Percentual de recursos do FNE para Inovação
Acompanhar a destinação de recursos 
do FNE para projetos de inovação

Esforço Execução Percentual
[Contratações FNE Inovação/Contratações FNE Total] x 

100
CGDF

Base de contratações FNE - 
BNB

CGDF Trimestral
último dia do mês 

subsequente ao final do 
período de apuração

último dia do mês 
subsequente ao da 

coleta das informações
CGDF 1,54% 1,55% 2,14% 2,25%

Recursos do FNE contratados por PMEs
Acompanhar a destinação de recursos 
do FNE para empresas com porte até 
Pequeno-Médio

Esforço Execução Percentual
[Contratações Portes até Pequeno-Médio/Contratações 

FNE Total] x 100
CGDF

Base de contratações FNE - 
BNB

CGDF Trimestral
último dia do mês 

subsequente ao final do 
período de apuração

último dia do mês 
subsequente ao da 

coleta das informações
CGDF 48,39% 49,29% 53,00% 55,00%

Execução orçamentária do FDNE em áreas 
prioritárias.

Mensurar o impacto das ações de 
planejamento da Sudene na aplicação 
dos instrumentos de fomento sob sua 
gestão, voltadas ao desenvolvimento 
regional.

Resultado Efetividade Percentual
[Contratação de projetos localizados em áreas 

prioritárias / Contratação total de projetos] x 100
CGDF

Base de dados FDNE - 
CGDF/DFIN

CGDF Semestral
último dia do mês 

subsequente ao final do 
período de apuração

último dia do mês 
subsequente ao da 

coleta das informações
CGDF 100,00% 75,00% 75,00% 75,00%

Número de Planos de desenvolvimento territorial 
elaborados ou revisados

Mensurar o esforço para a revisão do 
PRDNE e para a elaboração de planos 
de desenvolvimento subrregional em 
atendimento à Lei Complementar 
125/07

Esforço Efetividade Número inteiro
Quantidade de planos de desenvolvimento revisados ou 

elaborados
CGCP

Relatórios elaborados pela 
CGCP

CGCP Anual
último dia do mês 

subsequente ao final do 
período de apuração

último dia do mês 
subsequente ao da 

coleta das informações
CGCP 1 1 1 1

Número de eventos para articulação de atores em 
torno da revisão e implementação do PRDNE 
realizados

Mensurar o esforço de consulta e 
mobilização de atores regionais à 
contribuírem com a revisão do PRDNE 
e na elaboração de planos de 
desenvolvimento na escala 
subrregional

Esforço Efetividade Número inteiro
Quantidade de eventos para articulação de atores em 

torno da revisão e implementação do PRDNE realizados
CGCP

Relatórios elaborados pela 
CGCP

CGCP Anual
último dia do mês 

subsequente ao final do 
período de apuração

último dia do mês 
subsequente ao da 

coleta das informações
CGCP 0 2 2 2

Número de parcerias estratégicas com 
órgãos/entidades

Mensurar o número de ações de 
articulação com outras instituições em 
prol da revisão e implementação do 
PRDNE e alcance de suas metas

Esforço Efetividade Número inteiro Quantidade de parcerias estabelecidas no exercício CGCP

Plano de  trabalho, conforme 
Resolução DC/Sudene nº 
539/2019 (aprovado pela 

Diretoria Colegiada)

CGCP Anual
último dia do mês 

subsequente ao final do 
período de apuração

último dia do mês 
subsequente ao da 

coleta das informações
CGCP 2 1 57 60

Número de Avaliações de Programas e Políticas 
Públicas realizadas no ano

Monitorar a quantidade de avaliações 
que analisam o desempenho de 
programas no enfrentamento do 
problema que lhe deu origem, 
fornecendo subsídios para o 
aprimoramento de políticas públicas e 
programas estratégicos mais efetivos, 
eficazes e com maior economicidade, 
anualmente

Resultado Eficácia Número inteiro Número de avaliações realizadas no exercício CGEP  Diversas (BNB, Sudene) CGEP Anual
último dia do mês 

subsequente ao final do 
período de apuração

último dia do mês 
subsequente ao da 

coleta das informações
CGEP 0 0 11 4

Taxa de Satisfação dos usuários
Mensurar a percepção dos usuários 
dos serviços da Sudene

Resultado Efetividade Número inteiro
Média da avaliação de satisfação dos usuários da 

Sudene
OUV

Pesquisa de Satisfação dos 
Usuários

OUV Anual
último dia do mês 

subsequente ao final do 
período de apuração

último dia do mês 
subsequente ao da 

coleta das informações

Todas as Unidades da 
Sudene

Não há

1º ano de 
aferição 

(cálculo da 
linha-base)

100% 100%

Número de Pesquisas de satisfação
Mensurar a percepção dos usuários 
dos serviços da Sudene

Esforço Execução Número inteiro Número de pesquisa de satisfação realizadas OUV
Pesquisa de Satisfação dos 

Usuários
OUV Anual

último dia do mês 
subsequente ao final do 

período de apuração

último dia do mês 
subsequente ao da 

coleta das informações

Todas as Unidades da 
Sudene

1 1 2 2

Percentual das metas do PRDNE monitoradas Medir o monitoramento do PRDNE Esforço Execução Percentual
 [Metas selecionadas do PRDNE monitoradas / Total de 

Metas selecionadas do PRDNE] x 100
CGEP

Relatórios de Monitoramento 
das Metas do PRDNE

CGEP Anual
último dia do mês 

subsequente ao final do 
período de apuração

último dia do mês 
subsequente ao da 

coleta das informações
CGEP Não há 0 40% 60%

Número de consultas públicas realizadas com 
atores regionais para atualização do PRDNE

Medir o número de consultas 
realizadas. As consultas são 
ferramentas para atualização do 
PRDNE

Esforço Execução Número inteiro Número de consultas públicas realizadas no exercício CGCP
Relatórios elaborados pela 

CGCP
CGCP Anual

último dia do mês 
subsequente ao final do 

período de apuração

último dia do mês 
subsequente ao da 

coleta das informações
CGCP 0 1 1 1

Número de Municípios-polo beneficiários dos 
projetos estratégicos alinhados com as diretrizes, 
programas e projetos do PRDNE

Medir o número de municípios-polo 
beneficiados por ações da Sudene 
ligadas o PRDNE

Esforço Execução Número inteiro Nùmero de municípios-polo beneficiados CGCP
Relatórios elaborados pela 

CGCP
CGCP Anual

último dia do mês 
subsequente ao final do 

período de apuração

último dia do mês 
subsequente ao da 

coleta das informações
CGCP 2 1 1 1

Número de estudos e pesquisas realizados no ano 

Monitorar a quantidade realizada de 
estudos prospectivos setoriais e 
regionais e/ou pesquisas e produção 
de diagnósticos sobre os principais 
problemas que impactam a região, 
anualmente.

Resultado Eficácia Número inteiro Número de Estudos e Pesquisas realizadas no exercício CGEP Diversas CGEP Anual
último dia do mês 

subsequente ao final do 
período de apuração

último dia do mês 
subsequente ao da 

coleta das informações
CGEP 1 2 2 2

Número de servidores municipais e estaduais 
capacitados em cursos voltados para melhoria da 
gestão pública

Monitorar o alcance das ações de 
capacitação dos servidores públicos 
municipais e estaduais em cursos para 
melhoria da gestão pública desses 
entes

Resultado Efetividade Número inteiro
Número de servidores municipais e estaduais 

capacitados em cursos voltados para melhoria da gestão 
pública

CGDS
Relatório elaborado pela área 

responsável
CGDS Anual

último dia do mês 
subsequente ao final do 

período de apuração

último dia do mês 
subsequente ao da 

coleta das informações
CGDS 1000 500 500 500

Número de projetos executados com recursos da 
Sudene para melhoria da gestão pública dos entes 
subnacionais

Monitorar o quantitativo de projetos 
executados pela Sudene que visam a 
melhoria da gestão pública desses 
entes subnacionais

Esforço Execução Número inteiro
Número de projetos executados com recursos da 

Sudene para melhoria da gestão pública dos entes 
subnacionais

CGDS
Relatório elaborado pela área 

responsável
CGDS Anual

último dia do mês 
subsequente ao final do 

período de apuração

último dia do mês 
subsequente ao da 

coleta das informações
CGDS 1 1 1 1

Percentual de realização das reuniões do Condel 
programadas

Mensurar o quantitativo de reuniões 
anuais do Condel

Esforço Execução Percentual
[Número de reunições realizadas no exercício / Número 

de reuniões planejadas] x 100
CGGI Atas das Reuniões do Condel CGGI Anual

último dia do mês 
subsequente ao final do 

período de apuração

último dia do mês 
subsequente ao da 

coleta das informações
CGGI 25% 25% 50% 75%

Quantidade de reuniões realizadas dos comitês 
vinculados ao Condel

Mensurar o quantitativo de reuniões 
anuais dos Colegiados vinculados  
(CORIF, Conselho de Sec. Dos estados, 
etc.)

Esforço Efetividade Número inteiro
Número de reuniões realizadas dos comitês vinculados 

ao Condel
CGGI Atas das Reuniões dos Comitês CGGI Anual

último dia do mês 
subsequente ao final do 

período de apuração

último dia do mês 
subsequente ao da 

coleta das informações
CGGI 0 0 1 2

Percentual de participação dos membros nas 
reuniões do Condel

Mensurar o percentual de membros 
presentes nas reuniões anuais do 
Condel

Esforço Eficácia Percentual [Número de membros presentes na reunião / 24 ] x 100 CGGI Atas das Reuniões do Condel CGGI Anual
último dia do mês 

subsequente ao final do 
período de apuração

último dia do mês 
subsequente ao da 

coleta das informações
CGGI

2020 (14) - 58,33%
2019 (24 e 14) -  

79,17%
58,33% 66,67% 70,83%

Taxa de Processos Críticos Mapeados
Mensurar e acompanhar o progresso 
do mapeamento dos processos críticos

Esforço Execução Percentual
[Número de processos críticos mapeados

/ Total de processos críticos identificados] x 100
CGGI

Dados internos sobre os 
processos da Sudene

CGGI Trimestral
último dia do mês 

subsequente ao final do 
período de apuração

último dia do mês 
subsequente ao da 

coleta das informações
CGGI 35 0,0% 5,7% 14,3%

Tempo médio para contratação de operações com 
recursos do FDNE

Otimizar o tempo médio para 
contratação de operações do FDNE

Esforço Eficiência Dias
Média de dias entre apresentação das consultas prévias 

e contratação das operações
CGDF

SigFDNE e base de dados da 
CGDF

CGDF Semestral
último dia do mês 

subsequente ao final do 
período de apuração

último dia do mês 
subsequente ao da 

coleta das informações
CGDF 371 371 352 352

Tempo médio para conclusão dos processos de 
concessão de incentivos fiscais

Otimizar o tempo médio para 
finalização do tempo para conclusão 
dos processos de concessão de 
incentivos fiscais

Esforço Eficiência Dias
Média de dias para conclusão dos processos de 

incentivos
CGIF SIBF CGIF Trimestral

último dia do mês 
subsequente ao final do 

período de apuração

último dia do mês 
subsequente ao da 

coleta das informações
CGIF

Não há (não houve 
separação entre 

prazo do analista e 
prazo da empresa)

60 57 57

Índice Integrado de Governança e Gestão Pública
Medir a capacidade de produzir e 
entregar valor

Resultado Eficiência Percentual

Conforme Formulário disponível em: 
https://portal.tcu.gov.br/governanca/governancapublic

a/organizacional/levantamento-de-
governanca/levantamento-de-governanca.htm

CGGI Formulário de Avaliação CGGI Anual
último dia do mês 

subsequente ao final do 
período de apuração

último dia do mês 
subsequente ao da 

coleta das informações
CGGI

2017 - 48%
2018 - 55%
2021 - 43%

45% 48% 50%

Número de realização das reuniões estratégicas 
do Comitê de Governança, Riscos e Controles

Fortalecer a governança interna da 
Sudene

Esforço Execução Número inteiro Número de reunições do CGRC realizadas no exercício CGGI Atas de Reunião CGGI Anual
último dia do mês 

subsequente ao final do 
período de apuração

último dia do mês 
subsequente ao da 

coleta das informações
CGGI Não há 4 4 4

Processos Internos

7 Aprimorar a gestão de processos
Melhoria dos processos críticos da 

Sudene por meio de técnicas de 
gestão de processos

Aderência das equipes envolvidas 
nos processos críticos;

Sensibilização das equipes;
Mapeamento de processos;

Revisão dos processos mapeados;
Plano de ação para mapear os 

processos críticos.

8
Otimizar os mecanismos de governança e 
gestão dos projetos institucionais

Melhorar os processos de governança 
e gestão dos projetos institucionais, 

através do estabelecimento de 
políticas e o acompanhamento de sua 

correta implementação

Monitoramento periódico;
Aderência dos projetos 

institucionais ao Planejamento 
Estratégico.

Contribuir para o aperfeiçoamento da gestão 
pública, em sua área de atuação

 Identificar deficiências na gestão 
pública para orientar a adoção de 

medidas que possibilitem aprimorar 
os instrumentos de governança, 

gestão e desempenho da 
Administração Pública

Aderência dos entes subnacionais 
aos programas e projetos da 

Sudene voltados para o 
aperfeiçoamento da gestão 

pública;

6
Consolidar o Condel como órgão superior de 
articulação e decisões estratégicas

Aumento da representatividade do 
Condel nas ações voltadas para o 

desenvolvimento da área de atuação 
da Sudene

Frequência das reuniões do 
Condel;

Aderência dos participantes ao 
Condel.

Resultados para 
usuários, 

beneficiários e 
partes interessadas

3
Avaliar os resultados e impactos das políticas e 
programas públicos na região

Planejar e desenvolver ações para 
produzir avaliações que possam 
aferir o resultado e o impacto de 
programas e políticas na área de 
atuação da Sudene, auxiliando o 

Estado na melhoria da qualidade de 
suas decisões

Avaliação de programas e 
políticas públicas;

Aderência da sociedade às 
pesquisas realizadas pela Sudene.

4
Implementar estratégias que monitorem e 
impulsionem a execução das diretrizes, 
programas e projetos do PRDNE

Execução de projetos estratégicos 
alinhados com as diretrizes, 

programas e projetos do PRDNE

Execução das estratégias do 
PRDNE;

Metas PRDNE.

5

Resultados para a 
sociedade

1

Aumentar a competitividade e a integração da 
base produtiva regional, fazendo uso dos 
instrumentos de fomento e do incentivo à 
inovação

Monitorar e contribuir para a 
competitividade e a integração da 
base produtiva em sua área de sua 

atuação, colaborando para a redução 
da desigualdade regional, por meio 

de investimentos públicos e privados 
e incentivos fiscais, 

que gerem emprego e renda para a 
população

Acesso ao crédito
Investimentos em Infraestrutura, 

Tecnologia e Capital Humano;
Continuidade dos incentivos 

fiscais.

2

Planejar e fomentar atividades produtivas, 
articulando com os diversos atores sociais e 
econômicos, para a promoção do 
desenvolvimento regional

Planejar e desenvolver ações de 
fomente às atividades produtivas da 
área de atuação da Sudene, através 

da elaboração de planos e políticas e 
da articulação com o governo, com a 
classe produtiva e com as instituições 
financeiras federais, com o objetivo 

de reduzir as desigualdades regionais

Integração de políticas públicas;
Cooperação de parceiros;

Qualificação da mão-de-obra
Incentivo à Inovação.



Perspectiva Nº Objetivo estratégico impactado Descritivo (Objetivo Estratégico) Fatores Críticos de Sucesso Nome do indicador Finalidade do indicador
Dimensão (esforço ou 

resultado)

Subdimensão (eficiência, eficácia, 
efetividade, excelência, execução, 

economicidade)
Unidade de medida Método de cálculo

Responsável pela coleta de 
informações

Fonte de dados
Responsável pelo cálculo do 

indicador
Periodicidade de 

apuração
Data-limite de coleta de 

informações
Data-limite cálculo do 

indicador
Unidade responsável

Valores de linha-
base

Meta 2021 Meta 2022 Meta 2023

9 Monitorar índices socioeconômicos da região

Monitorar indicadores 
socioeconômicos, em nível regional, 
com base nos indicadores em nível 

nacional,  a fim de realizar 
diagnósticos e subsidiar a tomada de 

decisões

Acesso ao crédito;
Investimentos em Infraestrutura, 

Tecnologia e Capital Humano;
Continuidade dos incentivos 

fiscais;
Integração de políticas públicas;

Cooperação de parcerias;
Qualificação da mão-de-obra;

Incentivo à Inovação.

Percentual de indicadores monitorados

Atividade de monitoramento de 
indicadores socioeconômicos que têm 
impacto na geração de valor para a 
sociedade

Esforço Execução Percentual
[Número de indicadores monitorados / Total de 

indicadores previstos para monitoramento] x 100
CGEP e CGDF

Informações encaminhadas 
pelas áreas responsáveis

CGEP e CGDF Anual
último dia do mês 

subsequente ao final do 
período de apuração

último dia do mês 
subsequente ao da 

coleta das informações
CGEP e CGDF Não há

Não há 
(definição da 

carteira de 
indicadores a 

monitorar)

100% 100%

Taxa de Execução do Plano de Desenvolvimento 
de Pessoas

Medir o percentual de execução das 
ações previstas do PDP

Esforço Execução Percentual
[Número de ações realizadas / Núimero de ações 

planejadas] x100
CGGP

Portal SIPEC - Relatório de 
Execução do PDP e Processos 
de Capacitação tramitados 

conforme PDP

CGGP Anual
5º dia útil do mês 

subsequente
10º dia útil do mês 

subsequente
CGGP

Não há (será aferido 
no encerramento do 

exercício de 2021)

 Não há (Ano de 
aferição da 
linha base)

Aumentar em 
5% o resultado 

do ano 
anterior

Aumentar em 
5% o resultado 
do ano anterior

Percentual de servidores capacitados

Medir o percentual de servidores 
capacitados em relação ao número de 
servidores com  necessidade de 
desenvolvimento identificadas

Esforço Execução Percentual
[Número de servidores capacitados / Número de 
servidores com  necessidade de desenvolvimento 

identificadas] x 100
CGGP

Certificados de conclusão dos 
cursos do PDP aprovados e 

validados pelo órgão central; 
informação da lacuna de 

desenvolvimento (avaliação de 
competências) dos servidores 

(SIAPE)

CGGP Anual
10º dia útil do mês 

subsequente
15º dia útil do mês 

subsequente
CGGP

 Não há (avaliação 
de lacunas de 

competências a ser 
realizada)

 Não há 
(avaliação de 

lacunas de 
competências a 

ser realizada)

Realizar 01 
avaliação de 
lacunas de 

competência

Capacitar 25% 
dos servidores 
com lacunas 

identificadas na 
avaliação de 

2022

Taxa de Satisfação com as ações de 
desenvolvimento

Medir a satisfação dos servidores nas 
ações de deenvolvimento

Resultado Efetividade Percentual
Média da avaliação das ações de desenvolvimento de 

pessoas realizadas
CGGP

Formulário de Avaliação de 
Evento de Capacitação Reação 

(satisfação), dados extraídos 
dos itens 5 e 6 deste formulário 

preenchido pelos servidores 
após evento de 

desenvolvimento de pessoas

CGGP Anual
10º dia útil do mês 

subsequente ao mês de 
apuração

15º dia útil do mês 
subsequente

CGGP

Janeiro a Julho/2021: 
Item 5 resultado 2 
(satisfeito) ; Item 6 

resultado 96% 
(sim,está satisfeito)

90% 90% 90%

Taxa de execução do Programa de Qualidade de 
Vida no Trabalho

Medir o percentual de execução das 
ações previstas no Programa de QVT

Esforço Execução Percentual
[Número de ações realizadas / Núimero de ações 

planejadas] x100
CGGP Processo SEI CGGP Anual

10º dia útil do mês 
subsequente ao mês de 

apuração

15º dia útil do mês 
subsequente

CGGP
Não há (o Programa 
de QVT ainda será 

elaborado)

Não há (o 
Programa de 

QVT ainda será 
elaborado)

Elaborar 01 
Programa de 

QVT 

Executar 25% 
das ações 

planejadas do 
Programa de 

QVT

Índice de qualidade de vida no trabalho
Mensurar o nível de melhoria na 
qualidade de vida no trabalho 

Resultado Efetividade Percentual
Média da avaliação da pesquisa de qualidade de vida 

no trabalho
CGGP

Pesquisa de Qualidade de Vida 
no Trabalho

CGGP Anual
30 dias após a conclusão da 
pesquisa de qualidade de 

vida no trabalho

10 dias úteis após a 
conclusão da coleta da 
pesquisa de qualidade 

de vida no trabalho

CGGP

Não há (pesquisa de 
qualidade de vida no 

trabalho a ser 
realizada)

Não há 
(pesquisa de 
qualidade de 

vida no 
trabalho a ser 

realizada)

Elaborar e 
Executar 01 
Pesquisa de 

QVT

Melhorar em 
3% a percepção 
do nível de QVT

Índice de clima organizacional
Medir a percepção dos servidores 
quanto ao trabalho (clima 
organizacional)

Resultado Efetividade Percentual Média da avaliação da pesquisa de clima organizacional CGGP
Pesquisa de Clima 

Organizacional 
CGGP Anual

30 dias após a conclusão da 
pesquisa de clima 

organzacional 

10 dias úteis após a 
conclusão da coleta da 

pesquisa de clima 
organizacional

CGGP
Não há (pesquisa de 
clima organizacional 

a ser realizada)

Não há 
(pesquisa de 

clima 
organizacional a 

ser realizada)

Elaborar e 
Executar 01 
Pesquisa de 

Clima 
Organizacional

Melhorar em 
5% a percepção 

do Clima 
Organizacional
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Modernizar e integrar os sistemas de 
informação

Aprimorar a tecnologia da 
informação e comunicação de forma 
a garantir a integração das soluções 
de TIC e a proteção de dados

Execução dos projetos e ações de 
TIC previstos no PDTIC 2020-2022.

Percentual de soluções de TIC implantadas e/ou 
modernizadas.

Mensurar soluções de TIC necessárias 
à viabilização da estratégia

Esforço Execução Percentual
[Número de soluções (implantadas + modernizadas) / 

Número de soluções previstas no PDTIC] x 100
CGTI CGTI-PDTIC CGTI Anual

último dia do mês 
subsequente ao final do 

período de apuração

último dia do mês 
subsequente ao da 

coleta das informações
CGTI Não há

1º ano de 
aferição 

(cálculo da 
linha-base)

80% 80%

Taxa de Recursos Adicionais
Mensurar o volume dos recursos 
adicionais captados pela organização 

Esforço Insumos Percentual

[Recursos adicionais / Total do Orçamento aprovado 
(exluindo-se as despesas obrigatórias, financeiras, 

reserva de contigência entre outras não relacionadas 
diteramente à execução das atividades da instituição 

e/ou de difícil controle)] x 100

CGAF SIAFI, SIOP e Tesouro Gerencial CGAF Semestral
último dia do mês 

subsequente ao final do 
período de apuração

último dia do mês 
subsequente ao da 

coleta das informações
CGCP, CGDS e CGEP 39,50% 10% 10% 10%

Taxa de Execução de Recursos Adicionais
Verificar o grau dos recursos adicionais 
empenhados em relação ao total 
captado

Esforço Execução Percentual
[Recursos adicionais empenhados e/ou descentralizados 

/ Recursos adicionais captados] x 100
CGAF SIAFI, SIOP e Tesouro Gerencial CGAF Semestral

último dia do mês 
subsequente ao final do 

período de apuração

último dia do mês 
subsequente ao da 

coleta das informações
CGCP, CGDS e CGEP 100% 100% 100% 100%

Taxa de Alocação do Orçamento Estratégico

Verificar o grau de orçamento 
disponibilizado para as iniciativas 
estratégicas relação ao orçamento 
total.

Resultado Eficácia Percentual

[Recursos orçamentários disponibilizados para as 
iniciativas estratégicas / Total de recursos 

orçamentários disponibilizados (exluindo-se as despesas 
obrigatórias, financeiras, reserva de contigência entre 
outras não relacionadas diteramente à execução das 

atividades da instituição e/ou de difícil controle)] x 100

CGAF SIAFI, SIOP e Tesouro Gerencial CGAF Semestral
último dia do mês 

subsequente ao final do 
período de apuração

último dia do mês 
subsequente ao da 

coleta das informações
CGCP, CGDS e CGEP 73,05% 50% 50% 50%

Taxa de Execução Orçamentária com Ações 
Estratégicas

Verificar o grau de orçamento 
empenhado em relação ao orçamento 
disponibilizado para ações 
estratégicas.

Esforço Execução Percentual

[Recursos orçamentários empenhados e/ou 
desentralizados para as iniciativas estratégicas / Total 

de recursos orçamentários disponibilizados para as 
iniciativas estratégicas] x 100

CGAF SIAFI, SIOP e Tesouro Gerencial CGAF Semestral
último dia do mês 

subsequente ao final do 
período de apuração

último dia do mês 
subsequente ao da 

coleta das informações
CGCP, CGDS e CGEP 97,19% 100% 100% 100%

Otimizar a captação e a utilização de recursos 
orçamentários

Ampliar a capacidade da Sudene para 
captação e utilização de recursos 

orçamentários

Articulação para captação de 
novos recursos orçamentários;

Execução dos recursos 
orçamentários adicionais 

destinados à Sudene.
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Aprimorar a gestão orçamentária, de forma 
integrada ao planejamento estratégico

Ampliar a capacidade da Sudene para 
alocação e execução do orçamento 
com ações, em consonância com o 

planejamento estratégico

Alocação do orçamento em ações 
estratégicas;

Execução das ações estratégicas 
da Sudene.

Aprendizado e 
Crescimento

10
Gerenciar o Plano de Desenvolvimento de 
Pessoas alinhado às estratégias organizacionais

Promover ações de desenvolvimento 
aos servidores de forma continuada, 

alinhadas à gestão estratégica e às 
necessidades organizacionais

 Identificação das competências 
necessárias para o atingimento 
dos objetivos organizacionais;

Identificação das necessidades de 
desenvolvimento;

PDP elaborado e atualizado em 
consonância com as necessidades 

identificadas, considerando as 
estratégias organizacionais;

Promoção contínua de avaliação 
das ações de desenvolvimento 

oferecidas.

11 Promover a qualidade de vida no trabalho
 Promover a qualidade de vida no 

trabalho, o bem-estar organizacional 
e o clima institucional saudável

Elaboração, Execução e 
Monitoramento do Programa de 
Qualidade de Vida no Trabalho;
Gestão do clima organizacional.
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