
Indicadores, metas e rito



ATIVAR#1

Defina periodicidade, instrumentos, 
formato e envolvidos dos ritos de gestão

REGRAS DO JOGO

GESTÃO DA ROTINA DE PROCESSOS

Determine qual será o escopo de atuação 
da gestão da rotina de processos

ESCOPO DE ATUAÇÃO

Estabeleça quais serão os indicadores 
de processos  e método utilizado

INDICADORES

Nomeie e forme o dono do 
processos e demais atores chave

DONO DE PROCESSO
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“ Não se gerencia o que não se mede, 
não se mede o que não se define, 

não se define o que não se entende, 
não há sucesso no que não se gerencia.”

D e m i n g



sem 
SISTEMA DE MONITORAMENTO

Com 
SISTEMA DE MONITORAMENTO



MEDIÇÃO

MÉTRICA

INDICADOR



70%

É essencial medir o alcance da eficácia

e da eficiência dos processos. Nesse

sentido, os indicadores são a melhor

forma de traduzir para a realidade o

nível de atingimento do sucesso

esperado.

POR QUE UTILIZAR INDICADORES?



INDICADOR COMO ITEM DE CONTROLE

ITENS DE 
CONTROLE

Itens de controle são parâmetros
quantitativos estabelecidos para
mensurar os resultados de um
processo.

Isto é, o processo é gerenciado
pelos itens de controle de
diferentes naturezas: custo,
tempo, qualidade, confiabilidade,
entre outros.

Tradicionalmente, um indicador para Gestão da Rotina de um processo pode ser classificado
como sendo um item de controle, relacionado ao resultado esperado.

PROCESSAR 
SOLICITAÇÕES 
REALIZADAS

PROCESSAR 
SOLICITAÇÕES 
REALIZADAS

PLANEJAR SERVIÇO 
DE TI SOLICITADO

PLANEJAR SERVIÇO 
DE TI SOLICITADO

REALIZAR SERVIÇO 
DE TI SOLICITADO
REALIZAR SERVIÇO 
DE TI SOLICITADO

Solicitação de 
serviço de TI 

realizada

Serviço de TI 
realizado

• Tempo de atendimento do serviço após solicitação (SLA);

• EFICÁCIA DO SERVIÇO FRENTE AO PROBLEMA APRESENTADO;

• SATISFAÇÃO DO CLIENTE COM SERVIÇO PRESTADO;

• REINCIDÊNCIA DO PROBLEMA APÓS O SERVIÇO TER SIDO REALIZADO.



COMPONENTES DE INFORMAÇÃO 
ESPALHADOS NA ORGANIZAÇÃO INDICADOR A SER 

ACOMPANHADO

 Gerados por diferentes processos por 
toda a organização;

 Podem estar armazenados em 
diferentes sistemas, planilhas, etc.

 Combinam diversos componentes de 
informação dando-lhes novos 
significados;

 Apoiam a gestão e tomada de decisão.

COMPOSIÇÃO DE INDICADORES



Componente D

Custos indiretos incidentes 
sobre o produto durante o 
mês x
Fonte: Sistema Contábil

Componente C

Custo total com matéria 
prima durante o mês x
Fonte: Planejamento e Controle 
da Produção

Componente A 

Valor pago com horas 
extras na produção 
durante o mês x
Fonte: Folha de pagamento

Componente B

Custo total da força de 
trabalho na produção 
durante o mês x
Fonte: Folha de pagamento

Indicador: Representatividade das horas extras sobre o custo do produto vendido

Indicador = A/(B+C+D)

COMPOSIÇÃO DE INDICADORES





Tempo Custo Capacidade Qualidade

Eficiência

Eficácia

Dimensões Básicas das Medições



Complementam-se para dizer quando o processo é bom

EFICÁCIA e EFICIÊNCIA



Problemas para a Mensuração do Desempenho de 
Processos

1. O erro de escopo
Não ver o processo ponta-a-ponta como unidade a ser medida. Em vez

disso, abordar as partes do processo ou os processos funcionais como

átomos isolados.

“Carro na montanha” 

Fonte: CBOK



Problemas para a Mensuração do 
Desempenho de Processos

2. O erro de valor
Não identificar a variável do processo ponta-a-
ponta que realmente representa “valor” para o
processo e que necessita ser maximizada.

Fonte: CBOK

“Caso do recrutamento”



Problemas para a Mensuração do 
Desempenho de Processos

3. O erro de perspectiva
Assumir a sua perspectiva como se fosse a

do cliente.

Fonte: CBOK

“Caso da oferta de 
compensações explícitas”



CONSTRUÇÃO DE UM INDICADOR

Reúna o grupo de atores chave do processo e respondam às seguintes questões.

Quais são nossos produtos e serviços resultado do processo?

Quem são os nossos clientes e quais são suas necessidades?

Como podemos controlar a satisfação do cliente? (indicador como item de controle de qualidade)

Como podemos controlar a custo de operação? (indicador como item de controle de custo)

Como podemos controlar a tempo de execução e entrega? (indicador como item de controle de tempo)

Como podemos controlar a aderência da entrega às necessidades? (indicador como item de controle de 

confiabilidade)

11

22

33

44

55

66

DICA DE OURO



Simples
Devem ser claramente definidos e
compreendidos pela organização

Mensuráveis
Devem ser quantificáveis e passíveis
de documentação

Relevantes
Devem estar alinhados à estratégia
da organização

Viáveis
O esforço para mensurar os dados
deve ter uma relação custo-
benefício aceitável

Acionáveis
Os usuários devem conseguir intervir
no processo a partir do resultado do
indicador

Poucos indicadores
Devem ser considerados apenas os
indicadores vitais para o processo

INDICADORES SMART



FICHA DE INDICADORES

Indicador do 
Processo

Indicador do 
Processo

Indicador do 
Processo

Indicador do 
Processo

Indicador do 
Processo

INDICADOR META

LISTA DE INDICADORES DE PROCESSOS

RESPONSÁVEIS 
PELA 

COLETA E 
ANÁLISE

TIPOOBJETIVO PERIODICIDADE FÓRMULA
POLARIDADE

h - maior melhor
i - menor melhor

UNIDADE
ORIGEM DA 

COLETA



DESAFIO PRÁTICO #3
CONSTRUINDO INDICADORES

1) Cada grupo construirá um indicador para o 
processo selecionado, preenchendo as 
informações da ficha de indicadores, conforme 
instruções. 
Tempo: 30 min



FICHA DE INDICADORES

Indicador do 
Processo

Indicador do 
Processo

Indicador do 
Processo

Indicador do 
Processo

Indicador do 
Processo

INDICADOR META

LISTA DE INDICADORES DE PROCESSOS

RESPONSÁVEIS 
PELA 

COLETA E 
ANÁLISE

TIPOOBJETIVO PERIODICIDADE FÓRMULA
POLARIDADE

h - maior melhor
i - menor melhor

UNIDADE
ORIGEM DA 

COLETA



FICHA DE INDICADORES

1 Defina o nome do indicador, descreva seu objetivo e 
identifique qual seu tipo (eficácia ou eficiência)



FICHA DE INDICADORES
2

Detalhe os componentes que 
serão utilizados para calcular 
o valor



FICHA DE INDICADORES
3

Verifique se é possível mensurar 
identificando de onde serão extraídos os 
dados e quem será o responsável por isso



FICHA DE INDICADORES
4

Determine a periodicidade da coleta, a 
polaridade e a unidade de medida 



FICHA DE INDICADORES
5

Vamos deixar para falar de metas um 
pouco à frente



ATIVAR#1

Defina periodicidade, instrumentos, 
formato e envolvidos dos ritos de gestão

REGRAS DO JOGO

GESTÃO DA ROTINA DE PROCESSOS

Determine qual será o escopo de atuação 
da gestão da rotina de processos

ESCOPO DE ATUAÇÃO

Estabeleça quais serão os indicadores 
de processos  e método utilizado

INDICADORES

Nomeie e forme o dono do 
processos e demais atores chave

DONO DE PROCESSO



REGRAS DE  
MONITORAM

ENTO

Estrutura de governança a partir da qual o desempenho da 
do processo é monitorado e discutido, viabilizando os 

ajustes de rota

RITOS DE GESTÃO

Conjunto de sistemas, instrumentos de coleta e 
formas tangíveis de operacionalizar a gestão da 

rotina do processo

INSTRUMENTOS DE 
GESTÃO



REGRAS DO JOGO

• Qual o formato das reuniões e grupos de trabalho?
• Que tipo de decisão será tomada?
• Quais outros fóruns de tomada de decisão já 

existem na organização?

• Quais atores chave irão participar?
• Apenas gestores?
• De quem será a responsabilidade de elaborar o 

material para a reunião?
• Quais são os stakeholders envolvidos na gestão da 

rotina de processos?

• Qual ferramenta será utilizada durante o ritmo 
de gestão?

• Quais informações são importantes  antes, 
durante e após o rito?

• Qual será o mecanismo de comunicação 
utilizado por parte de cada público?

• Qual o tempo estimado para duração do rito?
• Qual a frequência em que os encontros 

acontecerão?
• Todos participantes serão envolvidos em todos os 

encontros?

PARTICIPANTES

instrumentos
periodicidade

FORMATO



OuvidoriaOuvidoria

Ideias de MelhoriaIdeias de Melhoria

Pesquisas de satisfação
do cliente

Pesquisas de satisfação
do cliente

Auditoria 
Interna E Externa

Auditoria 
Interna E Externa

RiscosRiscos
Ocorrências e 

Falhas
Ocorrências e 

Falhas

IndicadoresIndicadores Verificação de 
Conformidade
Verificação de 
Conformidade

REFERÊNCIA PARA O FLUXO DE INFORMAÇÕES



NOME DO RITO

PERIODICIDADE

DIREÇÃO E ORGANIZAÇÃO

PARTICIPANTES

FINALIDADE

SEQUÊNCIA

OBJETOS OU INFORMAÇÕES DE ENTRADA

OBJETOS OU INFORMAÇÕES DE SAÍDA

TECNOLOGIA

RITO DE MONITORAMENTO DE PROCESSOS 



Sempre parece
que é impossível, 
até que é feito.”

Nelson Mandela



GESTÃO ESTRATÉGICA
PROCESSOS PROJETOS INOVAÇÃO GOVERNANÇA 

ESTRATÉGICA

pedro.lemos@idealistica.com.br


