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Indicadores da Estratégia 

Linha de 

atuação 

Nome do 

indicador 

Descrição do 

indicador 

Gestor 

do 

indicador 

Fórmula de 

cálculo 

Unidade 

de 

medida 

Frequência 2016 

Meta 

para 

2017 

2.1 Facilitar o 

acesso da 

sociedade às 

informações 

Índice de 

aderência da 

Câmara dos 
Deputados à 

Lei de 

Acesso à 

Informação  

Índice construído 

a partir de 

adaptação do 
questionário de 

auditoria do 

Tribunal de 

Contas da União 

ao portal da 

Câmara dos 

Deputados com 
foco na Lei de 

Acesso à 

Informação.  

Cedi Razão do 

somatório da 

pontuação dada 
às questões (0 - 

0,5 - 1) sobre o 

total de 

questões. Percentual Anual 83,5% 90% 

Acessos aos 

serviços 

voltados para 

a sociedade 

Indicador do 

Plano 

Estratégico de TI 

(Peti). Mostra a 

variação de 

acessos aos 
serviços da 

Câmara dos 

Deputados 

construídos para 

a sociedade. 

Entende-se por 

serviços de TIC 

da Câmara à 
sociedade o site e 

os aplicativos 

para dispositivos 

móveis. 

Cenin Variação 

percentual dos 

acessos aos 

serviços de TIC 

disponibilizados 

pela Câmara à 
sociedade em 

relação ao ano 

base 2014.  
Percentual Mensal 3% 

10% , 

conforme 

tabela 25 

do item 

4.3.2 

3.1 Aperfeiçoar 

os meios para 

que os cidadãos 

possam 

interagir com a 

Câmara dos 

Deputados 

Índice de 

interação da 

sociedade 

com a 

Câmara dos 
Deputados 

Indicador 

elaborado a partir 

de recorte feito 

sobre o 

questionário do 
Índice de 

Transparência do 

Legislativo, 

construído pelo 

Senado Federal. 

Utilizamos a 

dimensão 
Participação e 

Controle Social 

para estabelecer 

um nível de 

interação entre a 

sociedade e a 

Câmara dos 

Deputados. 

Aproge Média entre 

aspectos e 

critérios 

estabelecidos no 

questionário a 
partir da 

definição de 

pesos para cada 

tipo de resposta. 

Percentual Anual 66,7% 70% 

Acessos a 
aplicativos 

para 

dispositivos 

móveis  

Indicador do 
Plano 

Estratégico de TI 

(Peti). Mostra a 

variação dos 

acessos aos 

aplicativos para 

dispositivos 

móveis Infoleg e 
Câmara Notícias. 

Cenin Variação 
percentual dos 

acessos aos 

aplicativos para 

dispositivos 

móveis 

dirigidos à 

sociedade em 

relação a 2014. 

Percentual Mensal 10.866% 

35%, 

conforme 

tabela 25 

do item 

4.3.2 

4.3 Promover o 

aperfeiçoamento 

do processo 

legislativo 

Pessoas 

treinadas por 

ano em 

processo 

legislativo  

Quantitativo 

anual de 

servidores que 

passaram por 

algum curso de 

treinamento em 

disciplinas que 

envolvem o 
processo 

legislativo no 

Centro de 

Formação, 

Cefor Quantidade 

absoluta de 

pessoas 

treinadas no 

ano. 

Valor/ano Anual 697 

1.000  

(Aumento 

de 43% 

em 

relação 

ao 

número 
de 

pessoas 

treinadas 

em 2016) 
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Treinamento e 

Aperfeiçoamento 

da Câmara dos 

Deputados 

(Cefor). 

7.1 Aprimorar o 

processo 

decisório, a 

gestão de 

projetos, de 

processos e de 

riscos 

corporativos e o 

uso de 

indicadores de 

desempenho 

Capacitação 

– 

planejamento 

estratégico 

Percentual de 

servidores dos 

escritórios de 

gestão 
estratégica 

treinados em 

planejamento.  

Aproge 

Razão do 

quantitativo de 

membros dos 

escritórios de 

gestão 

estratégica 

(corporativo e 
setoriais) 

treinados na 

disciplina sobre 

o total de 

servidores dos 

escritórios de 

gestão 

estratégica 
(corporativo e 

setoriais) . 

Percentual Anual 66% 70% 

Capacitação 

– gestão de 

projetos 

Percentual de 

servidores dos 

escritórios de 

gestão 

estratégica 

treinados em 
gestão de 

projetos. 

Aproge Percentual Anual 70% 75% 

Capacitação 

– gestão de 

processos 

Percentual de 

servidores dos 

escritórios de 

gestão 

estratégica 

treinados em 

gestão de 
processos. 

Aproge Percentual Anual 58% 70% 

Capacitação 

– gestão de 

riscos 

Percentual de 

servidores dos 

escritórios de 

gestão 

estratégica 

treinados em 

gestão de riscos. 

Aproge Percentual Anual 19% 30% 

Índice de 
Desempenho 

do Escopo do 

Portfólio 

Corporativo 

(IDE-P) 

Grau de 

execução do 
portfólio de 

projetos 

corporativos, a 

partir da 

conclusão de 

suas entregas.  

Aproge 

Média 

aritmética dos 
Índices de 

Desempenho do 

Escopo (IDEs) 

dos projetos 

componentes do 

portfólio 

corporativo. 

Cálculo do IDE: 
as entregas dos 

projetos são 

ponderadas de 

acordo com sua 

complexidade e 

esforço para 

conclusão. 
IDE =(∑ Pontos 

das entregas 

realizadas)/(∑ 

Pontos das 

entregas 

planejadas). 

Percentual Trimestral 83% 85% 

Fonte: Assessoria de Projetos e Gestão 


