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Plano Estratégico 2011/2013 
Relatório de Avaliação das Metas – 2º Quadrimestre/2012 

 

1. Objetivo 
O presente relatório tem como objetivo apresentar os resultados das metas previstas no 
Plano Estratégico PE 2011/2013 para o 2º quadrimestre/2012 do Tribunal de Justiça do 
Estado de Goiás, bem como a performance das metas nacionais estabelecidas pelo Conselho 
Nacional de Justiça - CNJ e Estratégia Nacional de Justiça e Segurança Pública - ENASP. 

 
2. Metodologia 

Para a avaliação dos resultados foram utilizados critérios quantitativos e qualitativos, 
conforme exposto na figura abaixo: 

 
Figura 1 – Critérios para avaliação das metas do Plano Estratégico. 

 
A avaliação quantitativa é o resultado da avaliação da medição observada para o 
indicador da meta. É composta por quatro referências e possuem o seguinte significado: 
 

 Índice Obtido – é o resultado da medição do indicador da meta; 

 Meta 2012 – é a meta estabelecida no PE para o final do ano de 2012; 

 Grau de Cumprimento – é a relação entre o Índice Obtido e a Meta 2012. 
Significa o quanto da meta foi cumprido, até o momento; 
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 Avaliação – é a análise do grau de cumprimento, classificada como: 
Crítica se o índice do grau de cumprimento for inferior a 70%;  
Atenção se o índice estiver entre 70% e 85%;  
Confortável se o grau de cumprimento for superior a 85%.  

 

A avaliação qualitativa refere-se aos projetos associados à meta que necessitam ser 
executados para que o resultado possa atender as expectativas das partes interessadas, 
refletidas no Plano Estratégico. É composta por três referências e possuem o seguinte 
significado: 

 Impacto na Meta – é a avaliação da contribuição do projeto para o alcance das 
metas estabelecidas. É classificado em Pequeno, Médio e Grande; 

 Status – é a situação de momento em que o projeto se encontra, classificado 
como: 
 Não Iniciado - Não iniciou os estudos visando o planejamento do projeto; 
 Levantamento de Informações - Compreende na fase de levantamento de dados para 

planejamento do projeto; 
 Planejamento do Projeto em elaboração – O plano do projeto está em fase de 

elaboração; 
 Em aprovação – o projeto encontra-se em fase de aprovação pela área competente; 
 Em execução sem plano de projeto aprovado – Existem ações sendo executadas, 

porém não existe um plano de projeto formal aprovado e encaminhado pela área 
responsável; 

 Em execução - As ações definidas no plano do projeto estão em execução; 
 Concluído - Os produtos e serviços do projeto foram entregues; 
 Cancelado - O projeto foi cancelado; 
 Sobrestado – O projeto está suspenso 

 Avaliação – é a análise das informações sobre o projeto, classificada como:  
Crítica - se houver ausência de projeto, em aprovação, projeto em execução sem o plano do 

projeto elaborado e aprovado ou o projeto foi cancelado, ou está suspenso por algum 
motivo; 
Atenção – se o projeto está sendo executado com considerável desvio de escopo, prazo 
e/ou custo; 
Confortável – se o projeto foi elaborado, aprovado e está sendo executado conforme 
previsto no Plano do Projeto. 

 
Desta forma a classificação na avaliação de acordo com os status acontecerá da seguinte 
maneira: 

 - Não Iniciado, Levantamento de Informações, Planejamento em elaboração, Em 
aprovação, Cancelado ou Sobrestado ou em execução sem plano de projeto aprovado, 
este receberá avaliação "CRÍTICA"; 
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- Em execução, mas estiver ocorrendo desvios consideráveis de escopo, prazo e/ou 
custo, receberá avaliação "ATENÇÃO"; 
- Concluído ou Em execução dentro do previsto no plano, receberá avaliação 
"CONFORTÁVEL". 

A avaliação global do desempenho considera a avaliação quantitativa e a qualitativa 
para o estabelecimento de apenas um índice, para refletir o status atual, valorizando as 
ações de planejamento (projetos). A tabela 1 apresenta a correlação para a avaliação 
final da meta. 
 

Tabela 1 – Critérios possíveis para a avaliação global do desempenho das metas do PE. 

Resultado da Avaliação 
Quantitativa 

Resultado da Avaliação 
Qualitativa 

Avaliação Global de 
Desempenho (Final) 

Crítica  Crítica  Crítica  

Crítica  Atenção  Crítica  

Crítica  Confortável  Atenção  

Atenção  Crítica  Crítica  

Atenção  Atenção  Atenção  

Atenção  Confortável  Confortável  

Confortável  Crítica  Atenção  

Confortável  Atenção  Confortável  

Confortável  Confortável  Confortável  
 
A metodologia adotada permite avaliar os resultados apurados para cada meta (avaliação 
quantitativa, que refere-se ao passado), bem como dos projetos associados (avaliação 
qualitativa, que refere-se às ações futuras), necessários para o alcance dos objetivos propostos. 
 
 

  


