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Matriz Estratégica Setorial 2012 

O modelo de Matriz de GPR reformulado a partir 
do PPA 2012-2015 resulta dos seguintes 
Produtos: 

1) Planilha base de vinculação dos componentes da GPR, PPA e 
Orçamento (resultados setoriais, indicadores, programas, 
objetivos, metas, iniciativas, ações e produtos); 

2) A partir da planilha básica selecionar dos programas 
finalísticos as metas, iniciativas e produtos estratégicos 
vinculados aos respectivos indicadores e resultados; 

3) Construção da Matriz Estratégica Setorial - GPR reformulada: 
para cada resultado setorial seus indicadores  estarão 
vinculados aos programas, metas, iniciativas, produtos e metas 
de produtos, permitindo as atividades de monitoramento. 

 



Orientações técnicas para elaboração da Matriz 

1. Relacionar os resultados setoriais e seus indicadores aos objetivos de 
cada programa constantes do PPA 2012 – 2015 (SIOF 
Web/Relatórios/PPA/Livro/I- Demonstrativo de Áreas Temáticas e 
Programas de Governo) 

2. Com base na associação acima: 

      - Selecionar as principais metas finalísticas dos programas que 
contribuem para cada indicador por resultado setorial  

      - Vincular as principais iniciativas com as respectivas metas 

3. Relacionar as iniciativas com as ações e produtos (SIOF 
Web/Relatórios/PPA/07-Secretaria, Programa, Iniciativa, Ação, 
Produto e Região) 
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Orientações técnicas para elaboração da Matriz 

4. As associações feitas nos itens 1 a 3 geram a  planilha base de 
informações contendo os seguintes campos: 

 Resultado Setorial 

 Indicador de Resultado Setorial 

 Programa 

 Objetivo 

 Metas 

 Iniciativas 

 Ações 

 Produtos 

 

 



Orientações técnicas para elaboração da Matriz 

5. Da planilha base selecionar metas e iniciativas estratégicas para a 
elaboração da  Matriz Estratégica  Setorial contendo os seguintes 
campos: 

 Resultado Setorial 

 Indicador de Resultado Setorial 

 Programa 

 Metas 

 Iniciativas 

 Produtos 

6. Estabelecer metas físicas com as respectivas unidades de medida para 
os produtos selecionados. 
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Orientações técnicas para elaboração da Matriz 

Abrir planilha: SEDUC    SRH 
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