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1. Sistema de Planejamento Sead

Idealizado e criado pela equipe da Coordenação-Geral de Gestão Estratégica, 
Monitoramento e Avaliação (Nead/ Sead), o sistema de Planejamento Estraté-
gico 2017-2019 visa auxiliar no acompanhamento das metas dentro de cada 
Programa Estruturante delimitado no documento orientador da gestão.

A partir desse processo, será possível acompanhar indicadores, aprimorar 
a gestão da informação, corrigir erros e gargalos nas ações dentro de cada 
política. O sistema atua sob diversas perspectivas, que destacam seu papel 
importante na gestão das políticas e programas da Sead: permite monitorar 
os resultados pretendidos, dando destaque aos objetivos dos programas, e 
vinculando as atividades e recursos à essas metas, coletando dados com flu-
xo determinado e possibilitando a comparação de resultados, relatando os 
progressos e gargalos.

A integração das equipes e a participação dos gestores nesse processo são 
fundamentais, alimentando a cultura do monitoramento, preservando a me-
mória das ações, e gerando avaliação e melhoria continuada às ações desen-
volvidas do âmbito do Governo através das políticas públicas.
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2. Estrutura do sistema

Os acessos serão realizados sob três perfis:

2.1 Técnico
Cabe a esse perfil preencher o resultado para cada indicador. O técnico tam-
bém deverá elaborar o plano de ação para as metas estabelecidas para sua 
área em caso de desvio. Esse perfil permitirá ao usuário:

2.2 Coordenador
Terá a função de aprovar ou complementar o plano de ação preenchido pelo 
técnico. O usuário com este perfil será notificado assim que for preenchido um 
resultado contendo plano de ação. Neste caso, caberá ao coordenador:

2.3 Gestor
Ao gestor confere o papel de analisar o status de cada conjunto de metas e o pla-
no de ação para metas não atingidas dentro dos programas estruturantes que 
estão sob sua gestão no planejamento estratégico.

• Visualizar os indicadores atribuídos a ele e aos demais 

• Caso o resultado seja inferior a 90% ou superior em 20% do valor da 
meta prevista, caberá a esse perfil inserir uma justificativa para o 
desvio. No caso da meta ser inferior a 90%, o técnico também deverá 
preencher um plano de ação para a correção desse desvio

• 
• Preencher os campos do plano de ação, com justificativa e ações que 

poderão ser incluídas ou importadas de planos anteriores
• 
• Solicitar alteração de resultados alcançados em meses anteriores, 

contendo justificativa, para aprovação pela equipe de suporte do sis-
tema

• Aprovar o plano de ação

• Complementar o plano de ação, podendo rejeitar ações individualmen-
te e adicionando um complemento na forma de texto.
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O processo de alimentação dos dados relacionadas a cada meta será realiza-
do por editores escolhidos, com validação de um gestor nomeado para cada 
área. Os responsáveis pelas etapas de preenchimento (técnico) e aprovação 
(coordenador) terão funções e prazos específicos dentro do sistema, e preci-
sarão estar atentos e comprometidos com essas atividades. O presente manu-
al atua no sentido de esclarecer esse monitoramento realizado por meio de 
sistema informatizado, que será implementado e aprimorado ao longo dos 
primeiros meses de funcionamento.

3. Processo de alimentação e validação

3.1 Quanto as características dos indicadores:
Estratégicos: dados, compostos ou não, que produzem os resultados dos 
indicadores estratégicos. 

Intermediários: dados simples que compõem os indicadores estratégicos 
compostos.

Já os indicadores possuem várias classificações, que permitem combinações,  
podendo ser considerados:

Estratégico/ Intermediário: Os indicadores podem ser estratégicos ou não.

Finalístico/ Gestão: Os indicadores se referem a programas estruturantes 
e objetivos finalísticos ou de gestão.

Iniciativa: O Sistema realiza o cálculo para esse indicador através da soma 
das etapas, onde cada uma possui um peso em relação a iniciativa como um 
todo, que somados, geram o resultado final mensal e acumulado.

Redução: Esse tipo de indicador ocorre quando o objetivo é a redução do 
resultado previsto, que precisa ser menor ou igual a meta.  A lógica tam-
bém se aplica na necessidade de plano de ação, que deve ser apresentado 
quando o resultado for, nesse caso, 10% acima do objetivo, ou 20% abaixo 
do objetivo. 

Média: O indicador assim intitulado utiliza um cálculo no qual o resultado
acumulado é calculado através de uma média dos resultados, e não através 
de uma soma.

Acumulado: Esse indicador prevê o cálculo mês a mês, sem acúmulo ao fi-
nal, ocorrendo em casos específicos em que o cálculo acumulado contenha 
imprecisões que não podem ser previstas.
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 Programa Estruturante - Descrição do(s) programa(s) estruturante(s) 
que o indicador esteja atribuído
 Indicador - Descrição do indicador
 Setor - Sigla da diretoria/subsecretaria/coordenação responsável pelo in-
dicador
 Resultados - Botão para acessar a tela de visualização do respectivo indi-
cador

Para acessar o sistema, é necessário efetuar o login utilizando o usuário e senha 
cadastrados no e-mail institucional (os mesmos utilizados para fazer login no 
computador). 

4. Como utilizar o sistema

4.1 Visualização geral dos indicadores

Assim que o usuário efetuar login, o sistema identificará o(s) indicador(es) 
atribuídos a ele e filtrará automaticamente essa listagem, separando as infor-
mações em quatro colunas:
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O painel do sistema, onde constam os indicadores, conta com quatro telas distintas:



Nessa página contém ainda um botão para selecionar as informações delimitadas por “Filtros”. 

O filtro pode delimitar os dados acessados por:

Setor: Lista todos 
os setores por sigla, po-
dendo ser secretaria, 
subsecretaria, coorde-
nação ou divisão espe-
cial

Responsável: Lista-
gem de todos os res-
ponsáveis pelos indi-
cadores disponíveis, 
sem distinção de setor. 
Este filtro é trabalhado 
para filtrar o conteúdo 
automaticamente de 
acordo com o usuário 
que estiver acessando 
o sistema. Mesmo com 
essa condição, é possí-
vel alterar a filtragem 
normalmente.

A tela seguinte disponibiliza um demonstrativo geral com o resultado acumulado no ano 
corrente e anteriores, a partir dos dados já preenchidos. A partir dessa tela de visualização 
geral dos indicadores, o acesso contém diferenças de acordo com o perfil.

Em qualquer perfil de usuário, ao clicar no símbolo abaixo do menu “Relação Mensal” 
(indicado acima em destaque), será exibido um resumo do indicador, contendo:

• Programa estruturante: Descrição do(s) programa(s) estru-

turante(s) que o indicador esteja atribuído

• Objetivo: Descrição do objetivo estratégico

• Indicador: Descrição do indicador

• Ano: ano de referência do indicador

• Meta: Valor da meta para o período 

• Resultado: Valor do resultado agregado

• Situação Atual: gráfico informando se a meta foi atingida, se 

a meta não foi atingida, ou ainda se a meta não foi atingida 

além de 10% abaixo do previsto 

Apenas estratégicos: Esse filtro permite listar apenas os in-
dicadores estratégicos quando marcado. Já vem habilitado 
por padrão, mas o usuário pode desmarcar essa opção para 
listar todos os indicadores, incluindo os intermediários.
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Caso não haja dados suficientes, os botões não serão exibidos, e sim, uma mensagem infor-
mando a situação. Entende-se, para o sistema, como “dados insuficientes” um indicador que 
não possua valor de meta e valor de resultado agregado.

Programa 
estruturante: Lista 
todos os programas es-
truturantes



5. Acesso por perfil: Técnico

Dados parciais por período: Apresenta os valores de metas e resultados do período selecionado, 
detalhado por mês.

Quando o indicador estiver com o status de “pendente”, sinalizado na cor azul, as permissões se-
rão bloqueadas ou liberadas a depender do perfil. No caso do técnico, o símbolo acima em desta-
que vai direcionar para o preenchimento do resultado por período.

Resultados com prazos vencidos ficarão com o acesso para preenchimento bloquea-
do e o quadro correspondente ao período vencido na cor vermelha.

Abaixo de cada meta parcial por perío-
do, um símbolo exibirá a opção para 

preenchimento
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Se o resultado mensal estiver 90% abaixo ou 20% acima da meta, o sistema encaminhará 
o usuário para uma tela de preenchimento da justificativa, seguida de um aviso. Caso o re-
sultado estiver 90% abaixo, o técnico também terá que preencher um plano de ação para a 
correção do desvio.

Tanto a justificativa/desvio quanto o plano de ação deverão ser preenchi-
dos para salvar os dados inseridos.
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O técnico pode ainda solicitar alteração de dados anteriores. Um símbolo ao lado dos meses 
já preenchidos dá a esse perfil acesso a um menu que permite visualizar detalhes e solicitar 
alteração de resultados dos meses anteriores a qualquer momento, mediante justificativa. 

A alteração de resultados será realizada apenas pelos técnicos que dão 
suporte ao sistema, mediante solicitação e justificativa do técnico. 



No caso de determinados indicadores, específicos, algumas mudanças se aplicam. 

Os indicadores por iniciativa realizam o cálculo através da soma das etapas. Dessa forma, cada 

etapa possui um peso em relação a iniciativa como um todo, e somados, geram o resultado men-

sal e o acumulado. 

Para o técnico, o que muda no preenchimento é a confirmação das das iniciativas realizadas, 

conforme estimado no Planejamento, e o Simog realiza todo o cálculo. As regras para Plano de 

ação e desvio permanecem as mesmas para esse tipo de indicador.

Já no caso dos indicadores com cálculo por redução, como ocorre no exemplo a seguir em que a
meta é um número determinado ou menor, o que muda é a lógica do desvio / plano de ação.
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Como a meta é igual ou menor a determinado número, nesses casos, a justificativa do desvio é exigida quando 
o resultado é maior do que 10% do previsto, ou menor em 20% do que o previsto.  
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Nos indicadores por média, o preenchimento ocorre normalmente. A diferença se dá no cálculo 
do resultado acumulado do ano, que é realizado através de uma média e não através da soma. As 
regras para plano de ação e justificativa de desvio permanecem as mesmas.

Por fim, os indicadores do tipo acumulado possuem como diferencial o fato de não possuírem 
resultado acumulado. Considerando que os resultados mensais podem conter imprecisões ou 
não se manter nos meses seguintes, o sistema não realiza cálculo do resultado acumulado, consi-
derando o total do ano como do último mês preenchido.

Ainda assim, as regras para justificativa de desvio e plano de ação permencem as mesas, e os 
dados podem ser analisados pelo coordenador e gestor mesmo sem o acumulado. 
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6. Acesso por perfil: Coordenador

Em qualquer perfil de usuário, ao clicar no símbolo abaixo do menu “Relação Mensal” (indicado 
em destaque), será exibido um resumo do indicador, contendo:

• Programa estruturante: Descrição do(s) programa(s) estruturante(s) que o indicador 

esteja atribuído.

• Objetivo: Descrição do objetivo estratégico

• Indicador: Descrição do indicador

• Ano: ano de referência do indicador

• Meta: Valor da meta para o período 

• Resultado: Valor do resultado agregado

• Situação Atual: gráfico informando se a meta foi atingida, se a meta não foi atingida, ou 

ainda se a meta não foi atingida além de 10% abaixo do previsto 

Dados parciais por período: Apresenta os valores de metas e resultados do período selecionado, 
detalhado por mês

Abaixo de cada meta parcial por período, um 
símbolo exibirá a opção para aprovação
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O coordenador pode ainda acessar detalhes dos resultados mensais já preen-
chidos, bem como justificativa e Plano de Ação relacionados, clicando no sím-
bolo ao lado do mês



Quando houver alguma pendência de avaliação do indicador por parte do coordenador, um 
ícone amarelo irá aparecer no canto superior esquerdo do quadro referente ao mês, des-
tacando que há um plano de ação inserido para aquele período. Ao clicar neste ícone, o 
usuário será encaminhado à tela de avaliação do plano de ação, que conterá as seguintes 
informações:
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Quando o prazo para aprovação estiver expirado, a opção para aprovação pelo coordenador 
aparecerá bloqueada com um aviso informando a situação e o quadro correspondente ao 
período vencido na cor vermelha.

COMPLEMENTAR 
Ao clicar neste botão, apare-
cerá um campo para inserir 
um complemento textual 
e um botão para cada ação 
que permitirá rejeitar aque-
la respectiva ação

Após clicar em qualquer botão de complementação, é necessário clicar em “Salvar” para 
finalizar a avaliação. É importante lembrar que esse processo não poderá ser desfeito.

Na janela abaixo o coordenador poderá informar se cada ação foi realizada e se foi efetiva. 
Estas opções só existirão para ações que não foram rejeitadas na avaliação. Como o plano 
de ação precisará de tempo para ser executado, esse processo só poderá ser feito no mês 
seguinte ao período vigente, também pelo coordenador.

APROVAR 
Simplesmente 
informa que o 

plano de ação está 
aprovado
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7. Acesso por perfil: Gestor

Dados parciais por período: Apresenta os valores de metas e resultados do período selecionado, deta-
lhado por mês

Para o gestor, esse campo aparecerá sem possibilidade de edição, apenas para visualização e 
análise. A tela abaixo também estará disponível ao entrar no resultado final com a somatória das 
metas parciais executadas ao longo do ano, ainda que este não tenha chegado ao fim.

Também nesse perfil, ao clicar nos símbolos localizados próximos as metas parciais, será exibido 
um resumo do indicador, contendo:

• Programa estruturante: Descrição do(s) programa(s) Estruturante(s) que o indicador 

esteja atribuído.

• Objetivo: Descrição do objetivo estratégico

• Indicador: Descrição do indicador

• Referência: Mês/ano de referência do indicador

• Meta: Valor da meta para o período 

• Resultado: Valor do resultado agregado

• Situação Atual: gráfico informando se a meta foi atingida, se a meta não foi atingida, ou 

ainda se a meta não foi atingida dentro da margem de 10% abaixo do previsto 
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8. Plano de ação

Como informado anteriormente, o plano de ação deverá ser preenchido pelo técnico no 
caso de resultado inferior a 90% da meta. Assim que o resultado for preenchido, o sistema 
identificará a situação e encaminhará o usuário à tela de preenchimento do plano de ação. 
Assim que abrir, uma mensagem informativa aparecerá, contendo dois botões: “Entendi” e 
“Não entendi”. 

Exemplo de tela com preenchimento do Plano de ação em andamento:

Além disso, há ainda um ícone que auxiliará o usuário sobre como funciona o plano de 
ação. Clicando nele aparecerá outra janela contendo um texto detalhado.

Ao clicar em “Entendi”, a janela será fechada e o usuário poderá preencher o plano de ação. 
Ao clicar em “Não entendi”, um texto aparecerá contendo uma explicação sobre como fun-
ciona o desvio de resultado.
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9. Alteração de resultados parciais

Os resultados mensais já preenchidos poderão ser alterados. Os técnicos podem solicitar 
essas alterações a partir do próprio sistema, mediante justificativa, através do caminho indi-
cado abaixo. A solicitação será recebida, analisada e implementada pela equipe que atua no 
funcionamento do Simog. 

Ao clicar no símbolo em destaque, apenas os técnicos poderão visualizar essa opção. Os de-
mais perfis poderão acessar no mesmo menu os detalhes de cada meta, incluindo Plano de 
Ação e Justificativa quando houver.

Ao clicar em “Alterar resultado”, o técnico será direcionado para uma tela com a opção de 
preenchimento do novo dado, justificativa e observações (item opcional).

Após o preenchimento dos cam-
pos e o envio da solicitação, apa-
recerá uma confirmação no can-
to superior direito da tela 
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Para os demais perfis de coordenador e gestor, o símbolo dará acesso ao detalhamento das metas 
anteriores. 

Ao clicar em “Visualizar detalhes” o usuário será encaminhado para uma tela contendo as princi-
pais informações do período, incluindo Plano de Ação quando houver, a exemplo da tela abaixo:
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O sistema conta com a ferramenta de alertas para lembrar aos usuários das 
tarefas pendentes. 

Quando a cor é laranja, significa que há pendência de preenchimento.

Quando a cor do aviso é vermelha, significa que o prazo para preenchi-
mento ou aprovação está expirado.

Importante
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