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O QUE É UM INDICADOR?

Indicador é uma ferramenta que permite 
a obtenção de informações sobre uma 

dada realidade 

Mitchell, 1996



O QUE É UM INDICADOR?

É uma relação matemática que mede, 
numericamente, atributos de um processo ou 

de seus resultados, com o objetivo de 
comparar esta medida com metas numéricas 

pré-estabelecidas.  

(Fundação para o Prêmio Nacional da Qualidade - FPNQ, 1995)



O QUE É UM ÍNDICE?

IDHM PR
0,749

IDH
0,754

Fonte: PNUDFonte: IPARDES



O QUE É UM ÍNDICE?

Um índice revela o estado de um sistema ou 
fenômeno. 

(Shields et al. 2002)



DIFERENÇA ENTRE INDICADOR E ÍNDICE
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O QUE É UM OBJETIVO?

É um resultado a ser atingido.

(ABNT NBR ISO 9000:2015)

Meta é a parte mensurável do objetivo.



QUAL A RELAÇÃO ENTRE ÍNDICE, 
INDICADOR, OBJETIVO E META?

Indicador A

Índice 1

Índice 2

Indicador 
B

Índice 3

Índice 4

Indicador 
C

Índice 5

Índice 6



QUAL A RELAÇÃO ENTRE ÍNDICE, 
INDICADOR, OBJETIVO E META?

Tempo Médio 
de Processo

Índice 
2015

Índice 
2016

Volume de 
Processos em 

Atraso

Índice 
2015

Índice 
2016

Informatização 
de Processos

Índice 
2015

Índice 
2016

Promover a celeridade 
dos processos

Reduzir o tempo médio de 
tramitação de processos em 15% ao 
ano
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O QUE É UM BOM INDICADOR?

Há muitos tipos de indicadores, dependendo 
da pergunta que se quer responder...



INDICADORES DE PROJETO

CUSTOS TEMPO

IMPACTOESCOPO



INDICADORES DE PROCESSO 

PRODUTIVIDADE/ 
CAPACIDADE

(OU EFICIÊNCIA)

QUALIDADE /
NÃO-QUALIDADE

(OU EFICÁCIA)

IMPACTO / 
RESULTADO

(OU EFETIVIDADE)



INDICADORES DE PLANEJAMENTO

ESTRATÉGICOS TÁTICOS OPERACIONAIS



O QUE É UM BOM INDICADOR

Específico Mensurável Atingível Relevante Baseado no 
tempo

Giff & Crompvoets,2008



O QUE É UM BOM INDICADOR?

AQUELE QUE NOS PERMITE RESPONDER COM 

ANÁLISE PREDITIVA

Usar dados para analisar um cenário e, a partir dele, traçar 
tendências capazes de afetar o planejamento.
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Índice 
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Índice 
2016

Volume de 
Processos em 
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Índice 
2015

Índice 
2016

Informatização 
de Processos

Índice 
2015

Índice 
2016

Promover a celeridade 
dos processos
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ano



ALGUMAS METODOLOGIAS
Balanced Scorecard (BSC)
• Criada por Robert Kaplan e David Norton, a metodologia BSC separa os indicadores 

em 4 perspectivas: Financeira, Clientes, Processos Internos, Aprendizado e 
Crescimento.

Objectiv Key Results (OKR)
• Criados pela Intel e hoje utilizados por grandes nomes como Google e Linkedin, os 

OKR são uma metodologia parecida com o BSC, porém com foco em resultado, 
deixando de lado os indicadores de esforço. Ocorre em ciclos trimestrais.

Key Performance Indicator (KPI)
• Indicadores-chave de desempenho  são indicadores especialmente selecionados 

para avaliar o desempenho nas dimensões de produtividade, qualidade, capacidade 
e estratégia.  Também se encontram os termos Key Success Indicator, Key Result 
Indicator e Key Risk Indicator.



E A SUSTENTABILIDADE?

Stephen William Hawking, 
físico britânico

Frank Fenner, microbiologista 
australiano



E A SUSTENTABILIDADE?



SUSTENTABILIDADE E O MINISTÉRIO PÚBLICO
-O que é sustentável para a 
sociedade em relação ao 
orçamento do MP?

- Quanto custa o MP para a 
sociedade por processo, por 
promotoria, por habitante?

-O MP “se paga” perante a 
sociedade através de retorno 
financeiro de sua atividade (por 
exemplo, recuperando valores 
desviados por corrupção)?

-O que é sustentável para a 
sociedade em relação ao 
orçamento do MP?

- Quanto custa o MP para a 
sociedade por processo, por 
promotoria, por habitante?

-O MP “se paga” perante a 
sociedade através de retorno 
financeiro de sua atividade (por 
exemplo, recuperando valores 
desviados por corrupção)?



SUSTENTABILIDADE E O MINISTÉRIO PÚBLICO

-A velocidade de atuação do 
MP nos processos judiciais e 
extrajudiciais contribui para a 
sustentabilidade social e 
jurídica?

-O volume de demandas 
judiciais e extrajudiciais em que 
o MP é capaz de atuar contribui 
para a sustentabilidade?

-- Qual a resolutividade do MP 
nas demandas judiciais e 
extrajudiciais?

-A velocidade de atuação do 
MP nos processos judiciais e 
extrajudiciais contribui para a 
sustentabilidade social e 
jurídica?

-O volume de demandas 
judiciais e extrajudiciais em que 
o MP é capaz de atuar contribui 
para a sustentabilidade?

-- Qual a resolutividade do MP 
nas demandas judiciais e 
extrajudiciais?



SUSTENTABILIDADE E O MINISTÉRIO PÚBLICO

- O atual formato de trabalho do MP contribui para a sustentabilidade ambiental (exemplo: 
consumo de energia, água, limpeza e manutenção predial x teletrabalho x produtividade)?

- O uso de tecnologia no MP está contribuindo para a sustentabilidade ambiental (exemplo: 
implantação de processo eletrônico)?

-Qual é a “pegada ecológica” do MP brasileiro? Ela se paga por meio dos resultados de atuação 
ambiental do MP?

- O atual formato de trabalho do MP contribui para a sustentabilidade ambiental (exemplo: 
consumo de energia, água, limpeza e manutenção predial x teletrabalho x produtividade)?

- O uso de tecnologia no MP está contribuindo para a sustentabilidade ambiental (exemplo: 
implantação de processo eletrônico)?

-Qual é a “pegada ecológica” do MP brasileiro? Ela se paga por meio dos resultados de atuação 
ambiental do MP?
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NORMAS
•ABNT NBR ISO 9000:2015. Sistemas de gestão da qualidade - Fundamentos e vocabulário.
•GUIA PMBOK 5ª Edição. Um Guia do Conhecimento em Gerenciamento de Projetos.
•ABPMP BPM CBOK V3.0. 

SITES
•ASSOCIATION OF BUSINESS PROCESS MANAGEMENT PROFESSIONALS – www.abpmp-br.org
•CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO. - http://www.cnmp.mp.br/portal/publicacoes/245-cartilhas-e-
manuais/10521-ministerio-publico-um-retrato-2017
•FUNDAÇÃO NACIONAL DA QUALIDADE - http://www.fnq.org.br/
•IPARDES: http://www.ipardes.gov.br/
•ONU: https://nacoesunidas.org/tema/odm/

http://www.abpmp-br.org/


Obrigada pela atenção!

Karin Kasburg 
MBA em Gestão Ambiental 

Auditora líder nas normas ISO 9001, ISO 14001 e OHSAS 18001
kkasburg@mppr.mp.br

(41) 3250-4324

mailto:kkasburg@mppr.mp.br
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