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APRESENTAÇÃO 
 

As ações do Plano Plurianual de Ação       
Governamental - PPAG 2020-2023 são     
mensuradas e classificadas em intervalos de      
desempenho físico e orçamentário. O     
presente documento tem por finalidade     
auxiliar os usuários do SIGPLAN na      
compreensão dos intervalos e de suas      
fórmulas de cálculo.  

 

 

 

 

  



 

OS INTERVALOS DE DESEMPENHO 

A fim de avaliar o desempenho físico e orçamentário das ações, o estado de Minas Gerais                

desenvolveu uma metodologia baseada em intervalos de desempenho que comparam o           

valor executado (valor realizado) pelos órgãos e entidades com o valor planejado (valor             

programado) no momento de elaboração do PPAG. 

A metodologia foi adotada com o intuito de averiguar a capacidade de planejamento dos              

órgãos e entidades, considerando-se que quanto mais próxima a relação entre o valor             

executado e o valor planejado, melhor terá sido o planejamento inicial do órgão ou              

entidade. Além disso, visando orientar os órgãos e entidades acerca da necessidade de             

adotar, de forma tempestiva, as contramedidas necessárias para garantir o desempenho           

satisfatório de suas ações. 

Ressalta-se que o planejamento – em qualquer uma de suas aplicações – não é estático e                

que, por isso, demanda ajustes e correções. Sendo assim, não se pode exigir que a               

execução das metas físicas e orçamentárias ocorra 100% em conformidade com o que foi              

inicialmente previsto. Diante disso, a metodologia considera aceitável um desvio de até            

30% em relação ao planejamento inicial.  

Logo, os intervalos de desempenho utilizados para acompanhar a execução das metas            

físicas e orçamentárias das ações inseridas no PPAG são:  

● Desempenho Crítico: possuem esse desempenho as ações que apresentaram execução           

física e/ou orçamentária muito aquém da planejada. Essas ações possuem fraco índice de             

planejamento, uma vez que a execução foi baixa frente ao previsto; 

● Desempenho Satisfatório: são ações que alcançaram, no período monitorado, execução           

física e/ou orçamentária condizente com o planejamento inicial. Estão incluídas nessa faixa            

de desempenho as ações que apresentaram um desvio de até 30% na execução física              

e/ou orçamentária frente às metas planejadas para o período;  



 

● Desempenho Subestimado: classificam-se nessa categoria as ações que apresentaram          

execução física e/ ou orçamentária superior àquela pré-definida no momento do           

planejamento. As metas estabelecidas para essas ações no momento do planejamento           

foram subestimadas pelo órgão ou entidade, que conseguiu executar além do previsto            

inicialmente. Destaca-se que para esses casos, as ações apresentaram uma execução           

superior ao desvio aceitável de 30%;  

● Sem Meta Estabelecida: engloba as ações que não possuem previsão inicial de meta              

física e/ou orçamentária para o período monitorado. Cita-se como exemplo as ações            

“não-orçamentárias” que não possuem metas orçamentárias planejadas.  

 



 

OS INTERVALOS DE DESEMPENHO NO         
SIGPLAN 

A identificação do desempenho da ação no SIGPLAN é realizada ao clicar sobre o título da                

ação na árvore de seleção dos programas. Após o clique, o Painel de Controle da Ação                

será exibido e a lapela “Desempenho da ação” indicará o seu desempenho através do              

quadro “Desempenho Consolidado da Ação” .  

Imagem 1 – Localização do quadro “Desempenho Consolidado da Ação” 
 

 
Fonte: SIGPlan. 

A legenda do quadro “Desempenho da ação” evidencia os intervalos de desempenho            

utilizando-se de faróis, as denominadas “Carinhas de Desempenho”.  

 



 

 

 

Imagem 2 – Legenda do Quadro “Desempenho Consolidado da ação” 
 

 
Fonte: SIGPlan. 

Desse modo, explicita-se a relação entre os intervalos de desempenho e os faróis:  

● Desempenho a Avaliar: ações que não possuem meta orçamentária e /ou física             

programada para o período. Esse status é estampado no quadro “Desempenho           

Consolidado da Ação” por meio da carinha branca; 

● Desempenho Crítico: ações que realizaram entre 0% e 70% da meta programada até o               

bimestre monitorado. Esse status é estampado no quadro “Desempenho Consolidado da           

Ação” por meio da carinha vermelha; 

● Desempenho Satisfatório: já considerando o desvio aceitável de 30%, são as ações             

que foram executadas dentro do intervalo de <70% e >130% das metas programadas.             

Esse status é estampado no quadro “Desempenho Consolidado da Ação” por meio da             

carinha verde; 

● Desempenho Subestimado: ações que apresentam execução superior a 130% das           

metas programadas. Esse status é estampado no quadro “Desempenho Consolidado da           

Ação” por meio da carinha amarela. 

 



 

FÓRMULA DE CÁLCULO DOS INTERVALOS         
DE DESEMPENHO FÍSICO E       
ORÇAMENTÁRIO 

Os intervalos de desempenho podem ser expressos em valores percentuais, a partir da             

aplicação de uma fórmula matemática. Regra geral, a fórmula que representa o            

desempenho físico e/ou orçamentário é: (Valor Realizado/Meta Programada) x 100.  

A Meta Programada refere-se à distribuição mensal da meta física aprovada no PPAG e              

distribuição mensal do orçamento aprovado na LOA para aquela ação. A distribuição das             

metas leva em consideração o cronograma de desembolso planejado pela unidade           

orçamentária responsável pela ação no momento de elaboração do PPAG. Os valores            

devem ser cuidadosamente programados, pois é com base nessas projeções que a            

execução será avaliada ao longo do processo de monitoramento.  

Por sua vez, o Valor Realizado representa a execução física e/ ou orçamentária do período               

monitorado. Ou seja, a quantidade de bem, serviço ou transferência que foi destinado ao              

público – alvo da ação, bem como a despesa realizada para a sua consecução. 

Importante mencionar que para os órgãos e entidades do Poder Executivo, com exceção             

das empresas pertencentes ao orçamento de investimento, a Meta Programada e o valor             

orçamentário realizado não contemplam as despesas de Pessoal e Auxílio. Entende-se           

por despesa de pessoal e auxílios a programação e execução da despesas no Grupo de               

Despesa 1, com exceção do IPU 9, do elemento 34 (todos os itens de despesa), nos                

elementos - itens 13- 07 e 13 - 23 e no IPU 7.  

Tomando como exemplo a ação 4352 – Coordenação do Programa Certifica Minas, é             

possível ter acesso às metas programadas pressionando o ícone “Dados Físicos e            

Orçamentários” e acessando a lapela “Monitoramento Mensal”. A meta física programada           

corresponde aos valores mensais distribuídos na coluna “Programação Física”. Nesse          

caso, por estarmos no 3º bimestre, corresponderão aos valores programados até o mês de              



 

junho (destaque verde). Já o valor realizado corresponde aos valores registrados até o             

mês de maio na coluna “Realizado” (destaque azul). 

Imagem 3 - Localização das variáveis utilizadas no cálculo do desempenho físico da 
ação 

 

 
Fonte: SIGPlan. 

 

As informações mensais sobre o valor programado e executado foram representadas em            

uma tabela, para facilitar a visualização: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Imagem 4 – Tabela que apresenta as variáveis utilizadas no cálculo do desempenho 
físico da ação 

 

 
 

Diante disso, aplica-se a fórmula de cálculo para se obter o desempenho físico da ação.  

● Desempenho Físico: 

 {(545+314+155+9+0+0) / (100+100+100+220+220+250)} x 100 = 103,33% 

Por sua vez, a meta orçamentária programada corresponde aos valores mensais           

distribuídos na coluna “Programação Outras Despesas”. Novamente, nesse caso, por          

estarmos no 3º bimestre, corresponderão aos valores programados até o mês de junho             

(destaque verde). Já o valor realizado corresponde aos valores mensais registrados nas            

colunas “Total”. Para acessar essa coluna é necessário pressionar o botão “Outras            

Despesas” localizado na lapela “Informar Localizadores”.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Imagem 5 - Localização das variáveis utilizadas no cálculo do desempenho 
orçamentário da ação 

 

 
Fonte: SIGPlan. 

 

 

Imagem 6 – Localização da coluna “total”, que apresenta os valores realizados 
 

Fonte: SIGPlan. 

As informações mensais destacadas acima foram representadas em uma tabela, para           

facilitar a visualização: 

 

 



 

Imagem 7 - Tabela que apresenta as variáveis utilizadas no cálculo do desempenho 
orçamentário da ação  

 

 

Sendo assim, calcula-se o desempenho orçamentário da ação:  

● Desempenho Orçamentário:  

{(0+0+R$1.810,50+272,94+0+0)/(0+0+1.810,50+0+12.800+7.800)}x100 = 9,30% 

Os valores de desempenho físico e orçamentário obtidos correspondem àqueles indicados           

no quadro de Desempenho Consolidado da Ação:  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

Imagem 8 – Valores de desempenho físico e orçamentário indicados no quadro 
“Desempenho Consolidado da Ação” 

 

 
Fonte: SIGPlan. 

Desse modo, conforme previsto na legenda do referido quadro, o desempenho será crítico             

quando o valor obtido for inferior à 70%. Satisfatório quando o valor estiver dentro do                

intervalo de <70% e >130%. E subestimado quando o valor obtido for superior a 130%. Por                

fim, o desempenho. 

 

 



 

ÍNDICE DE EFICIÊNCIA DA AÇÃO:         
CONCEITO E FÓRMULA DE CÁLCULO 

O índice de eficiência da ação é um indicador que mensura a correlação entre o               

desempenho físico e o orçamentário da ação até o período monitorado, oferecendo uma             

comparação do custo unitário direto médio planejado e executado durante os meses.  

Nesse sentido, esse índice não informa se o custo planejado ou executado é alto ou baixo,                

mas apenas se o custo unitário apurado no momento da execução foi maior ou menor que                

o custo unitário programado. Entende-se por custo unitário o valor orçamentário           

empregado para gerar uma unidade do produto da ação.  

O índice menor do que 1 significa que o custo unitário executado foi maior que o                

programado. Se for igual a 1, há uma equivalência entre o custo unitário projetado e               

executado. Por outro lado, caso seja maior do 1, o custo unitário realizado foi menor do                

que o planejado.  

Regra geral, a fórmula de cálculo que representa o índice de eficiência é: (Desempenho              

Físico/ Desempenho Orçamentário). O intervalo de <0,7 a >1,3 é considerado           

satisfatório, fora do qual há uma distorção desproporcional entre as taxas de execução             

física e orçamentária. Cabe ressaltar que nesse índice não será considerado o valor             

destinado à despesa de pessoal e auxílios. 

Utilizando novamente como exemplo a ação 4352 – Coordenação do Programa Certifica            

Minas, é possível ter acesso ao índice de eficiência da ação no quadro de Desempenho               

Consolidado da Ação:  

 

 

 

 



 

 

Imagem 9 –  Índice de Eficiência indicado no quadro “Desempenho Consolidado da 
Ação” 

 

 
Fonte: SIGPlan. 

Utilizando-se novamente da legenda do quadro de Desempenho Consolidado da Ação,           

explicita-se a relação entre os intervalos de desempenho do índice de referência e os              

faróis:  

● Desempenho a Avaliar: ações que não possuem meta orçamentária e /ou física             

programada para o período. Esse status é ilustrado no quadro “Desempenho Consolidado            

da Ação” através da carinha branca. 



 

● Desempenho Crítico: ações em que o índice de eficiência está entre entre 0 e 0,7. Esse                 

status é estampado no quadro “Desempenho Consolidado da Ação” pela carinha vermelha            

e indica que o custo unitário executado foi maior que o programado.  

● Desempenho Satisfatório: já considerando o desvio aceitável de 30%, são as ações             

em que o índice de referência encontra-se no intervalo de <0,7 a >1,3. Esse status é                

evidenciado no quadro “Desempenho Consolidado da Ação” através da carinha verde. 

● Desempenho Subestimado: ações que apresentaram índice de eficiência superior a           

1,30. Esse status é estampado no quadro “Desempenho Consolidado da Ação” pela            

carinha amarela e reflete que o custo unitário executado foi menor do que o programado.  

 

 


