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Cartaz Artigo 
ANÁLISE E REFLEXÃO SOBRE METODOLOGIAS PARA AVALIAÇÃO DE METAS DE INDICADORES DE IMPACTO NA GESTÃO 

PÚBLICA PARA RESULTADOS 

 

Tema Selecionar Metas e Indicadores 

 Competência Negociação de metas 

Descrição da 

competência 

Conduzir o processo de negociação de metas, junto aos atores envolvidos, considerando a estratégia governamental e 

seu desdobramento às unidades administrativas de forma imparcial, articulada e analítica utilizando o conhecimento 

específico da área e garantindo suas formalizações. 

Resumo 

O texto levanta elementos para uma reflexão quanto aos caminhos possíveis para definição e avaliação de metas de 

indicadores de impacto na gestão pública para resultados. Assume-se que ação pública, com vistas à melhoria das 

condições de vida  da  população,  é  mais  efetiva  quando  orientada  para  o  alcance  de  metas  e resultados. 

Entretanto, para que isso ocorra, é fundamental que exista um sistema de  incentivos  que  estimule  o  

comprometimento  das  instituições  públicas  com  as metas  pactuadas.  A  questão  essencial  do  texto  diz  

respeito  ao  desafio  de  se estabelecer  metas  viáveis  e  desafiadoras  para  indicadores  de  impacto  que integram  

ciclos  anuais  de  avaliação.  Para  tanto,  examina-se  algumas possibilidades  metodológicas  para  balizamento  de  

metas  a  partir  da  experiência recente  da  gestão  para  resultados  do  Governo  do  Estado  de  Minas  Gerais. 

Exemplos  são  apresentados  em  três  áreas:  defesa  social,  educação  e  qualidade fiscal. O texto traz ainda alguns 

dos pontos que estão na agenda de trabalho da unidade  responsável  pelo  aperfeiçoamento  do  sistema  de  metas  

na  gestão  para resultados em Minas Gerais. 
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Link 
Análise e reflexão sobre metodologias para avaliação de metas de indicadores de impacto na gestão pública para 

resultados  

Conhecimento Construção de indicadores e Acordo de Resultados 
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