Indicadores de Desempenho do Sistema Transportes
Estratégia Unindo Ações

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

INDICADOR

% de representatividade do PNLI nas
Fortalecer a capacidade de planejamento
ações estratégicas de investimento
buscando o alinhamento das esferas de
do Governo
governo e sociedade
Número de melhores práticas
Incorporar continuamente melhores práticas
identificadas e incorporadas
incluindo a aferição dos resultados

Promover a inovação incorporando novas
tecnologias
Assegurar a responsabilidade socioambiental

RESPONSÁVEL
PELA COLETA FREQUÊNCI
A

EPL

Anual

(Total de premissas do PNLI/
total de premissas nos planos
de governo)*100

EPL

Anual

Número de novas tecnologias
implantadas

EPL

Anual

Somatório de melhores
práticas incorporadas ao
processo de planejamento
Somatório do número de novas
tecnologias implantadas

% de implantação da gestão
ambiental

GM

Trimestral

Movimentação de cargas por
ferrovias

ANTT/VALEC

Trimestral

Extensão da malha ferroviária em
operação

ANTT/VALEC

Trimestral

(diretrizes socioambientais do
Sistema Transportes)

Impulsionar o transporte ferroviário

FÓRMULA

(Etapas realizadas para
implantação da gestão
ambiental / total de etapas a
serem
realizadas)*100
Somatório de toda a carga
movimentada por um período
de 1 ano em todas as ferrovias
operacionais do Brasil
Somatório dos quilômetros
construídos e em operação de
ferrovias de responsabilidade
da VALEC por período de
Análise.

Carga movimentada na cabotagem

SPNT
(ANTAQ)

Anual

Carga movimentação na navegação
interior

SPNT
(ANTAQ)

Anual

Somatório do peso da carga
movimentada (em mil x t) na
navegação Interior.

Carga movimentada no longo curso

SPNT
(ANTAQ)

Anual

Promover a integração modal nos eixos de
transporte

Pátios em operação

VALEC

Trimestral

Ampliar e oferecer alternativas de acesso aos
portos e terminais

Km de ferrovias de acesso aos
portos construídos

VALEC / ANTT

Trimestral

Somatório do total de carga
embarcada + desembarcada
em portos nacionais em mil
x t provenientes de navegação
de longo curso.
Somatório do número de
pátios em operação no período
de análise
Somatório dos km de ferrovias
concluídas que fornecem
acesso aos portos e Terminais.

Km de adequação de rodovias
federais de acesso portuário

DNIT

Trimestral

Somatório dos km de rodovias
adequadas que fornecem
acesso aos portos e Terminais.

Ampliar a malha rodoviária pavimentada

% da malha rodoviária federal
pavimentada

DNIT

Trimestral

Assegurar a manutenção da malha de
transportes

% da malha rodoviária classificada
como boa

DNIT

Anual

(km de rodovias federais
pavimentadas/ total de km de
rodovias federais) *100
(Km da malha rodoviária
federal considerada como boa/
Km da malha rodoviária
federal)*100

Km de corredores hidroviários em
manutenção

DNIT

Trimestral

Incrementar a navegação de longo curso, de
cabotagem e interior

Somatório do peso (em mil x
t) da carga movimentada na
cabotagem

Somatório dos km de hidrovias
que tiveram manutenção no
período de análise.

Melhorar o nível de serviços dos modos de
transportes
Fortalecer a atuação dos operadores de
transporte, com ênfase na multimodalidade
Garantir a segurança dos usuários

Garantir elevados padrões de fiscalização

Km de ferrovias com manutenção
realizada

VALEC

Trimestral

Percentual de Satisfação de
Usuários e
Concessionários
Nº de registros de operadores de
transporte multimodal – OTM

ANTT

Anual

ANTT

Trimestral

Nº de acidentes em rodovias
federais
Índice de acidentes por milhão de
trens. Km

SPNT
(PRF)
ANTT

Trimestral

Equipamentos de medição de pesos
implantados e em operação em
rodovias

DNIT

Trimestral

Somatório do número de
equipamentos de peso
implantados no período.

DNIT

Trimestral

Somatório do número de
equipamento de velocidade e
fluxo implantados no período.

Duração média da fase interna

SEGES

Trimestral

Somatório dos dias necessários
para a elaboração de termo de
referência, elaboração de
projeto e publicação do Edital.

Duração média da fase externa (por
modalidade)

SEGES

Trimestral

Somatório dos dias necessários
para finalizar a contratação de
projetos/empreendimento.

Prazo Médio de Atraso das Obras

SEGES

Trimestral

Federais.
Equipamentos de controle de
velocidade e fluxo implantados e em
operação em rodovias federais

Aprimorar a contratação e gestão de projetos
/ empreendimentos / contratos

Trimestral

Somatório dos km de ferrovias
que tiveram manutenção no
período de análise.

Somatório de nº acidentes nas
rodovias federais
Somatório de nº de acidentes
ferroviários dividido por
milhões de trens. km do
mesmo período.

Aprimorar a gestão orçamentária e
financeira
Aperfeiçoar os marcos regulatórios

Otimizar e fomentar a participação privada
nos investimentos no setor de transportes

Alinhar a estrutura organizacional à
estratégia
Consolidar a gestão por resultados
Gestão estratégica
Gestão de iniciativas
Gestão de riscos
Aprimorar a disponibilidade, qualidade e
integração das informações
Assegurar a transparência ativa da gestão

Variação média dos valores
contratados

SEGES

Trimestral

Execução Orçamentária

SPO

Trimestral

% de cumprimento da agenda
regulatória

ANTT

Trimestral

Somatório do Valor
empenhado.
∑(Etapas Concluídas –
(Alteração de cronograma/10)
*Etapas
Concluídas)/∑Etapas previstas)*
100
Somatório dos investimentos
privados em rodovias, ferrovias
e marinha mercante.
Somatório dos km de rodovias
e ferrovias concedidos no
período de análise.
Considerando a data de
assinatura do contrato de
concessão.

Volume do investimento privado no
setor de transportes

ANTT / SFAT

Trimestral

Km de rodovias e ferrovias
concedidos no ano período de
análise

ANTT / SFAT

Trimestral

% de implantação da reestruturação
do
Ministério
RAE‘s realizadas

SPNT

Trimestral

EGE

Trimestral

Índice de Implantação dos processos

SPNT

Trimestral

% de implantação do PGINF

SPNT

Trimestral

(Etapas do PGE implantadas/
total de etapas do PGE)*100

% de reestruturação do portal do MT

SE

Trimestral

(Etapas implantadas / total de
etapas)*100

(Etapas da reestruturação
concluídas / total de etapas a
serem executadas) *100
Somatório do número de
reuniões de acompanhamento
da estratégia realizadas.
(Processos Implantados / Total
de processos mapeados)*100

Desenvolver competências estratégicas
(qualitativo e quantitativo)

% do mapeamento de competências
realizado

SE

Trimestral

Número de servidores capacitados

SE

Trimestral

(Etapas realizadas / total
etapas)*100
Somatório do número de
servidores que fizeram curso
de capacitação pago pelo
Ministério dos Transportes

Garantir ambiente organizacional propício
Motivação
Transversalidade
Comunicação Interna

Ministério dos Transportes
Esplanada dos Ministérios, Bloco "R"
Coordenação Geral de Gestão Estratégica
Secretaria de Política Nacional de Transportes
CEP: 70.044-900 - Brasília/DF

% de servidores satisfeitos

SE

Anual

