OFICINA DE INDICADORES DE
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
5 de setembo de 2008
OBJETIVO
Que cada grupo construa indicadores de sustentabilidade, preenchendo completamente a
ficha do indicador, para ser posteriormente discutida em plenária.
METODOLOGIA
Palestra sobre a importância da construção de indicadores de desenvolvimento sustentável.
Explicação sobre a metodologia de construção de indicadores e da ficha a ser preenchida.
Formação dos grupos de trabalho, em função do número de participantes.
Trabalho do grupo:



Discutir com o grupo e priorizar inicialmente alguns indicadores
Preencher a ficha com todos os detalhes para cada indicador

Análise conforme modelos de construção de indicadores.
Discussão em plenária.
CRITERIOS DE ESCOLHA DE INDICADORES
Sugestão:
A)
B)
C)
D)
E)
F)
G)
H)

Pertinência
Robustez do indicador
Qualidade da informação
Metadados: variáveis, periodicidade, unidade de medida, método de coleta ou medição e
fontes
Segurança na direcionalidade
Relação com meta e objetivo da política de sustentabilidade
Representação gráfica
Consistência interna da ficha do indicador
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FICHA METODOLÓGICA
Descrição dos principias itens da ficha

Nome do indicador

Deve-se utilizar um nome que seja claro, conciso e agradável ao usuário, e que defina
exatamente o que mostra o indicador.

Descrição curta do
indicador

Deve-se apresentar uma descrição curta do que mostra o indicador, principalmente quando
este recebe um nome mais científico ou técnico; utilize linguagem clara e simples.

Relevância ou pertinência
do indicador
Categoria
Alcance que mede o
indicador
Limitações do indicador
Fórmula do indicador
Definição das variáveis
que compõem o indicador
Cobertura ou escala do
indicador
Fonte dos dados
Disponibilidade de dados
Periodicidade dos dados

Deve-se especificar a importância que tem o indicador proposto no contexto da avaliação
ambiental com respeito à sustentabilidade. Em essência, trata-se de conectar o conteúdo do
indicador com os problemas, perspectivas e desafios da sustentabilidade almejada.
Especificar aqui a característica central do indicador – do ponto de vista temático, por
exemplo, se está relacionado ao tema ambiental, social, econômico ou institucional. Do ponto
de vista do modelo PEIR, especificar se refere-se a medida da pressão, estado, impacto ou
resposta.
Deve-se especificar as dinâmicas que capta ou mostra o indicador.
Deve-se deixar claro que dimensões e dinâmicas não podem ser captadas pelo indicador.
Deve-se especificar as variáveis e operações que são necessárias para se obter o indicador.
Estipular a unidade de medida em que se expressa o indicador.
Cada uma das variáveis que compõem o indicador deve ser definida com detalhe, de forma
que se diminua o risco de interpretações errôneas. Conforme for, especificar a definição e a
instituição que a utiliza.
Cobertura ou escala do indicador.
Especificar a fonte de dados para cada variável.
Refere-se a disponibilidade dos dados, em termos de acessibilidade. Por exemplo,
“plenamente disponível em formato físico ou eletrônico”; acesso restrito a instituições
públicas …
Deve-se especificar a periodicidade para cada variável. Esta periodicidade é entendida como
o período de tempo em que se atualiza os dados.

Período da série de tempo Especificar o período de tempo que compreende a série atualmente disponível.
atualmente disponível
Peridiocidade de
atualização do indicador
Requisitos de coordenação
inter-institucional para
fluxo dos dados
Relação do indicador com
objetivos de políticas,
normas ou metas
existentes
Relevância para a tomada
de decisão
Gráfico ou representação

Recomendação do grupo quanto ao período de tempo para atualização do indicador.
Deve-se especificar as necessidades institucionais imprescindíveis para que a informação flua
desde a fonte até a equipe de gestão dos indicadores.
Deve-se especificar se existem políticas, metas, normas de qualidade relevantes para o
indicador, para facilitar avaliação.

Identificar como o indicador contribui no processo de tomada de decisão
Elaborar uma representação gráfica.

Tendência e desafios

---

Tabela de dados

___
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FICHA DO INDICADOR

Nome do indicador

Descrição curta do
indicador

Relevância ou pertinência
do indicador

Categoria

Alcance que mede o
indicador

Limitações do indicador

Fórmula do indicador

Definição das variáveis
que compõem o indicador

Cobertura ou escala do
indicador

Fonte dos dados

Disponibilidade de dados
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Periodicidade dos dados

Período da série de tempo
atualmente disponível

Peridiocidade de
atualização do indicador

Requisitos de coordenação
inter-institucional para
fluxo dos dados
Relação do indicador com
objetivos de políticas,
normas ou metas
existentes
Relevância para a tomada
de decisão

Gráfico ou representação

Tendência e desafios

Tabela de dados

GRUPO: _______________________________
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