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APRESENTAÇÃO 

  
 
 
 Quando se estabelece um objetivo, é necessário inicialmente conhecer o nosso ponto de 

partida para a definição de estratégias para alacançar a nossa meta. Assim, para a consecução 
dos objetivos, deve-se estabelecer um ponto de início ou  uma linha de base e uma meta. 
 As linhas de base e as metas se convertem em elementos fundamentais para que um 
indicador permita dar seguimento ao avanço das políticas públicas e programas de 

desenvolvimento social, o qual constitui um passo importante na consolidação de um sistema de 
monitoramento. 
 Nesse sentido, o presente doocumento é uma ferramenta para aportar aos técnicos da 

Gerência de Informações Estratégicas  e demais técnicos da Secretaria Executiva de Vigilância em 
Saúde/Secretaria Estadual de Saúde, informação clara e sensível sobre o estabelecimento de 
linhas de base para a correta elaboração de  indicadores que possibilitem o monitoramento de 
programas e políticas sociais. 

 Espera-se que este instrumento seja útil e possa contribuir na geração de aprendizado 
coletivo na  Gerência de Informações Estratégicas/GIE/SES-PE e se dissemine como boa prática 
nas áreas técnicas da Secretaria Executiva de Vigilância em Saúde/SEVS-PE. 
 

 
 

Recife, março de 2022. 
 

Romildo Siqueira de Assunção 
Gerente de Informações Estratégicas 
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IMPORTÂNCIA DE UMA  LINHA DE BASE 

  
 
 
  A impórtância de incorporar este procedimento no cotidiano técnico  está relacionada 

na exigência de melhoria da qualidade e transparência, visando ao estabelecimento de processos 
contínuos de avaliação que permitam otimizar os resultados alcançados.   
  A linha de base é o valor que fixa um indicador como ponto de partida para avaliar e dar 
seguimento a um objetivo.  Este valor é um ponto de referência que permite fornecer informação 

a respeito da situação inicial do indicador.   
    Estabelecer uma linha de base serve como ponto de início para uma comparação 
posterior ou para  estudos de impacto que avaliam se  os objetivos da intervenção foram 

alcançados. 
  O objetivo principal é gerar informação confiiável e pertinente  a partir  da definição de  
parâmetros de comparação antes (ponto de partida)  e depois (ponto de chegada)  para 
identificar e operacionalizar indicadores-chave objetivamente verificáveis que caracterizam a 

situação que se pretende transformar.  
              Destaca-se, ainda, que uma linha de base tem como finalidade ajudar a implementar um 
sistema de seguimento e avaliação visando medir os efeitos gerados pelas ações desenhadas 
para a intervenção.  Somam-se  a esses objetivos,  que como ponto de partida, serve para 

redefinir os padrões associados a cada um dos indicadores que propõe alacançar com a 
intervenção e conhecer a variação dos indicadores de contexto a fim de caracterizar outras 
variáveis que podem influir positiva ou negativamente na consecução dos efeitos esperados. 
  Embora a linha de base tenha um caráter  eminentemente quantitativo, na sua realização 

recorre-se a métodos quantitativos e qualitativos para otimizar a qualidade dos achados. Mas 
também deve ser considerado que às vezes não é necessário realizar um estudo de campo 
porque as informações para estabelecer o ano zero podem ser obtidas em fontes secundárias. 
 Por fim, a linha de base é a primeira medição que estabelece o ponto de partida do 

cenário que será implementado e, assim, contribui para uma melhor tomada de decisão. 
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ESTABELECENDO A LINHA DE BASE: perguntas essencias à sua construção 

 
 
  Para a construção da linha de base, deve-se basear em oito perguntas. Estas perguntas 
correspondem a elementos que a linha de base estabelecida deve poder responder para poder 

constituir como uma ferramenta que permita o monitoramento do cenário a ser implementado. 
               Figura 1 - Perguntas essenciais à construção da linha de base 
 
 

 

   

Fonte:  Zall, J. y Rist, R. (2004). Ten Steps to a Results- Based Monitoring and Evaluation System, Banco Mundial. 
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ESTRTÉGIAS PARA O ESTABELECIMENTO DE LINHAS DE BASE 

 
 
 O estabelecimento de uma linha de base quando se conta com informação completa  é o 
cenário de análise relativamente mais sensível,  uma vez que se conta com informação histórica 

das variáveis que compõem o indicador , ou seja, existem dados sobre o mesmo. 
 Comprovando-se a existência de informação completa do indicador, o primeiro passo é 
determinar o propósito da análise dos dados. A análise da informação deve ser um processo 
ordenado de revisão, estabelecendo-se o propósito da análise dos dados. Isto imploca definir os 

dados que se analisarão e conhecer as características da informação disponíveis.  É importante 
conhecer a fórmula de cálculo,  o significado do indicador, as fontes de dados, a frequência de 
medição, entre outras características.  Analisar e verificar a presença de algum padrão nos 
indicadores, por exemplo, encontram-se tendências, ciclos ou impactos nas mudanças na 

trajetória do indicador.  
 Posteriormente, deve-se realizar uma preparação dos dados, isso implica em revisar as 
informações, organizá-la, codificá-las, definir o tratamento em caso de falta de valores, além de 
padronizar o formato para facilitar a análise. 

            Em seguida, analisar os dados; incluindo a aplicação da estatística descritiva (resumir os 
dados utilizando as mediads de tendência central e de dispersão), bem como, a interpretação dos 
resultados, pois enquanto um reduz os dados a um conjunto de valores descritivos como média, 

mediana, etc., o outro, ajuda a interpretar os resultados. 
              Determinado-se a existência de informação histórica para o indicador e concluídos as 
etapas de análise, considera-se que podem existir quatro cenários possíveis:  
1. A informação ten uma tendência clara e não apresenta impactos externos ou ciclos que 

afetem a trajetória do indicador; 
2. Os dados mostram variações cíclicas; 
3. É identificado um impacto nos dados, que afeta a trajetória do indicador; 
4. Não é possível identificar uma tendência na trajetória do indicador. 

               O estabelecimento de linhas de base é diferente em cada um dos casos acima. A seguir, 

é apresentada uma descrição dos mesmos, bem como algumas considerações particulares para o 

estabelecimento de linhas de base. 
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ESTRTÉGIAS PARA O ESTABELECIMENTO DE LINHAS DE BASE: cenários possíveis 

 
 

  Tendência observável 
 

 Quando as observações históricas de um indicador mostram um comportamento regular 

ao longo do tempo, ou seja, mantêm a mesma direção, diz-se que uma tendência pode ser ob-

servada. Ter dados com uma tendência clara ao longo do tempo facilita a análise e permite de-

terminar a frequência de determinado comportamento. Caso as observações históricas do indica-

dor mostrem certa tendência, sugere-se que seja considerado o último valor observado antes do 

início da intervenção para estabelecer sua linha de base. 

 

 Figura 2—Tendências ascendente e descendente 
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ESTRTÉGIAS PARA O ESTABELECIMENTO DE LINHAS DE BASE: cenários possíveis 
 
 

  Variações cíclicas 
 

 Quando os dados mostram padrões que se repetem periodicamente em torno de uma 

tendência e que são caracterizados por fases recorrentes sucessivas, diz-se que os ciclos são ob-

servados.  

 Quando há variações cíclicas, é importante identificar cada uma das partes dos ciclos e, se 

possível, a amplitude de cada uma. Nesse caso, várias possibilidades podem ser apresentadas pa-

ra o estabelecimento da linha de base: a primeira, é estabelecer a linha de base em algum ponto 

intermediário do ciclo, ou seja, na fase que mais se assemelha ao momento de início da interven-

ção. A segunda possibilidade é estabelecer a linha de base no último ponto de referência do indi-

cador, considerando-o como o ponto de partida da intervenção. Este último caso deve considerar 

variações cíclicas ao medir seu desempenho e não atribuir ao programa efeitos que fazem parte 

da própria natureza do indicador.  

Figura 3—Variação cíclica 

Nota: Dados hipotéticos 
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ESTRTÉGIAS PARA O ESTABELECIMENTO DE LINHAS DE BASE: cenários possíveis 
 
 

  Mudanças na inclinação do indicador 

 

 Até o momento, foram apresentados os casos em que se observa uma tendência nas in-

formações históricas do indicador. No entanto, às vezes há impactos que modificam sua tendên-

cia. Esses pontos de inflexão podem ser cruciais para a intervenção, pois alteram o estado do 

problema em um determinado momento. Portanto, mesmo não sendo a última observação do 

indicador, e se for relevante para o programa, os dados após o ponto de inflexão podem ser es-

tabelecidos como linha de base. 

Figura 4– Mudança na inclinação do indicador 
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ESTRTÉGIAS PARA O ESTABELECIMENTO DE LINHAS DE BASE: cenários possíveis 
 
 

  Não se observa uma tendência 

 

 Quando derivada da análise das informações, não for observada uma tendência clara no 

comportamento do indicador e, além disso, as informações complementares não fornecerem 

mais informações sobre o comportamento do indicador, sugere-se estabelecer como linha de ba-

se as últimas informações disponíveis antes do início da análise., desde que a informação es-

teja antes da data de início da intervenção. Para isso, é necessário calcular o valor do indicador 

no momento anterior ao início da intervenção, ou obtê-lo diretamente na fonte oficial de infor-

mação. 

Figura 5— Quando não se observa tendência 
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ESTRTÉGIAS PARA O ESTABELECIMENTO DE LINHAS DE BASE: cenários possíveis 

 

 Estimação de linha de base quando existe informação incompleta 

 Às vezes, não é possível ter informações completas, precisas ou atualizadas para alimentar 

um indicador ou as variáveis utilizadas por sua fórmula. Esse tipo de cenário ocorre com mais fre-

quência quando foram geradas informações no passado que não estão atualizadas. 

 No entanto, para essas situações em que é possível ter acesso à informação, ainda que li-

mitado, existem alternativas que permitem contornar essas lacunas de informação e estabelecer 

linhas de base. É mister mencionar que o estabelecimento das linhas de base deve ser com as in-

formações efetivamente observadas do indicador. Abaixo estão algumas alternativas para estabe-

lecer linhas de base quando há informações incompletas. 

 Alternativas para o estabelecimento de linha de base quando existe informação incompleta: 

1.  Valor da última observação disponível 

 Conforme mencionado acima, é possível que haja informação sobre um indicador, mas 

que não esteja atualizada no momento do início da intervenção. Nestes casos, pode ser feita uma 

análise da informação disponível, e caso esta informação tenha um ou dois períodos de atraso na 

sua atualização (dependendo do momento da medição), pode ser utilizada para estabelecer a ba-

se da linha.   

 Neste caso o processo de geração de informação já foi determinado previamente, bem 

como as respostas com a referência aproximada acerca do problema em estudo e, assim, torna-

se capaz de definir a linha de base. 
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ESTRTÉGIAS PARA O ESTABELECIMENTO DE LINHAS DE BASE: cenários possíveis 

 

 Estimação de linha de base quando existe informação incompleta 

 Portanto,  sugere-se estabelecer a última observação como linha de base, definindo clara-

mente o ano em que a referida informação foi  obtida.  No caso apresentado na Figura 6, a linha 

de base seria estabelecida em 15,4%, tendo como base o ano de 2017.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     2. Informação limitada 

 Informações limitadas significa que há apenas uma ou no máximo duas observações dis-

poníveis do indicador, portanto, não é possível realizar uma análise das informações, conforme 

apresentado acima. Neste caso, sugere-se que se estabeleça a linha de base em relação a uma 

das duas observações disponíveis,ou na única observação com que conta. 

Figura 6 - Estabelecimento de linha de base com informação disponível 
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ESTRTÉGIAS PARA O ESTABELECIMENTO DE LINHAS DE BASE: cenários possíveis 

 

 A Figura 7 mostra um exemplo de indicador que possui apenas duas observações, que re-

gistram um valor muito distante um do outro; a observação de 2018 está próxima de 60,5%, en-

quanto a observação de 2019 está próxima de 22,3%. Neste caso, deve-se escolher uma das duas 

observações para estabelecer a linha de base, condicionando o comportamento que mais se as-

semelha ao que se espera alcançar no futuro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Figura 7 - Estabelecimento de linha de base com informação limitada 
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ESTRTÉGIAS PARA O ESTABELECIMENTO DE LINHAS DE BASE: cenários possíveis 

 

 Estimação de linha de base quando  não existe informação disponível 

 Existem casos em que há um novo indicador e as informações necessárias não estão dis-

poníveis para realizar uma análise e estabelecer uma linha de base. Esses cenários geralmente o-

correm quando os problemas abordados são relativamente novos ou quando os indicadores es-

tão relacionados a questões muito específicas, de modo que as informações ainda não foram ge-

radas, seja interna ou externamente. 

 As alternativas de solução para este tipo de cenários são diversas e dependerá das capaci-

dades humanas, materiais e financeiras, bem como das atribuições de cada unidade ou progra-

ma. Abaixo estão as opções que, embora não sejam as únicas, são as que são usadas com mais 

frequência: 

1. Geração de Informação 

  A geração de informações específicas para um indicador permite que os dados reporta-

dos sejam os mais adequados às necessidades do programa ou política. No entanto, para optar 

por essa alternativa, pelo menos três considerações devem ser levadas em conta:  

a. Planejamento: o programa ou política deve planejar como pode realizar levantamentos de in-

formações ou buscar gerar as informações de que necessita. As formas de geração dessas infor-

mações podem ser muito diversas: em curto prazo, realizar ou contratar a coleta de informações; 

e, no longo prazo, permitirá a sustentabilidade das informações para que continuem a ser utiliza-

das no monitoramento do programa no futuro. 
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ESTRTÉGIAS PARA O ESTABELECIMENTO DE LINHAS DE BASE: cenários possíveis 

 

b. Analisar a sustentabilidade das capacidades materiais, humanas e financeiras a curto e 

longo prazo: é necessário o diagnóstico de capacidades de recursos materiais, humanos e finan-

ceiros para determinar como resolver um inquérito de informação.  

c. Análise de custo-benefício: Às vezes não é possível contratar uma pesquisa externa com re-

presentação nacional, por entidade estadual e municipal, porém, deve-se analisar o benefício de 

gerar as informações e, se for o caso, buscar uma alternativa mais econômica. geração. Se for de-

terminado que você tem autoridade, recursos e orçamento, bem como o benefício de gerar as 

informações, os três elementos a seguir são recomendados para gerar informações:  estudos e 

diagnósticos, consultas com expertos e pesquisas. 

2. Indicador proxy 

 Existem situações excepcionais em que não é possível obter a informação necessária para 

dar conta do desenvolvimento de uma intervenção, uma vez que seus efeitos não são diretamen-

te observáveis. Quando não houver meios de verificação para um indicador proposto ,a solução 

mais viável é a definição de um indicador proxy temporário. Define-se um indicador proxy como 

uma medida indireta ou sinal que aproxima ou representa um fenômeno na ausência de uma 

medida direta.   Alguns critérios são necessários para facilitar a identificação de um indicador 

proxy adequado: 

 1. Buscar os fatores de incidência do problema: identificar o problema, suas causas, efeitos e variáveis que 

o afetam.   
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ESTRTÉGIAS PARA O ESTABELECIMENTO DE LINHAS DE BASE: cenários possíveis 

 

 2.  Revisões da literatura: revisar exaustivamente a literatura sobre os fatores identificados esta-

belecendo evidências suficientes para reforçar sua incidência no problema público. 

3. Revisar a adaptabilidade do indicador ao contexto político, social, cultural e econômico em que 

se desenvolve a intervenção. 

 4. Indicadores desejados para intervenção: a seleção considera se os indicadores já foram utiliza-

dos como indicadores substitutos, a confiabilidade de suas fontes de informação, se os indicado-

res continuam sendo publicados  e atualizados, BM como avaliar se a frequência de medição do 

indicador é útil para intervenção. 

5. Indicadores com informações completas:  identificar quais indicadores possuem informações 

completas. 

6. Selecionar os indicadores suficientes e necessários: devem ser avaliados os indicadores que 

possam ser considerados necessários e analisado se são suficientes. 
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ESTRTÉGIAS PARA O ESTABELECIMENTO DE LINHAS DE BASE: erros comuns no 

estabelecimento da linha de base 

 

 A ausência de informação para estabelecer a linha de base é o maior obstáculo mais 

habitual para estabelecer a linha de base. Porém, existem outros fatores que podem afetar a 

medição no acompanhamento dos indicadores. 

 1. Linha de base igual a alguma das metas:  Quando o valor da linha de base coincide com o 

valor de alguma das metas (absoluta ou relativa).  Esse erro produz o efeito  de  não permitir de-

tectar os avanços com o passar do tempo. 

 

   2. Linha de base igual a zero:  Quando o valor atribuído à linha de base corresponde a zero. 

Dessa forma, não é possível calcular o avanço a respeito da situação, uma vez que o denomina-

dor é zero. 

 

   3. Linha de base sem especificação: Quando não se atribui algum valor a linha de base.  Não 

é possível conhecer a  situação inicial  da qual os programas iniciam. 
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ESTRATÉGIAS PARA O PALNEJAMENTO DE METAS: metas planejadas e alcançadas 

 

  

  O estabelecimento de metas  é um processo fundamental na tomada de decisão dentro de 

qualquer instituição, uma vez que representa o que se deseja atingir com determinada interven-

ção.  Esse processo requer a determinação da linha de base (ponto de partida) e clareza sobre o 

que se deseja alcançar, conforme os recursos disponíveis para alcançá-lo. 

 Uma das maiores dificuldades de estabelecer metas (absolutas ou relativas) é garantir que 

elas não sejam ambiciosas a ponto de não alcançá-las, nem que estejam abaixo do limite da ca-

pacidade do programa, tornado-se facilmente alcançadas. 

 Dessa forma, o estabelecimento das metas deve cumprir algumas características, como::  

(a) Ser realista e desafiadora; 

(b) Ser possível de cumprir com os recursos humanos, econômicos e tecnológicos disponíveis; 

(c) Sem cometer o erro de estabelecer metas fáceis de cumprir, que valorizem o seu cumpri-

mento e os seus resultados. 

 

 Metas planejadas  

  1. Metas planejadas: Têm o objetivo quantitativo que o programa ou projeto se compro-

mete a atingir em um determinado período, podendo ser divididas em absolutas e relativas. 

         Valor absoluto: definido no início de um período com a intenção de que seja alcançado no 

final determinado intervalo de tempo.  Sua unidade de medida  termos absolutos (exemplo: nú-

meros de óbitos infantis, número de leitos hospitalares). Este valor corresponde normalmente ao 

numerador da meta relativa. 
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ESTRATÉGIAS PARA O PALNEJAMENTO DE METAS: metas planejadas e alcançadas 

 

 Zall e Rist (2004) estabelece que são necessários dois elementos para o estabelecimento 

de metas: a linha de base do indicador  e o nível de melhoria desejado, que , em síntese, dará 

origem à meta proposta. 

  2. Metas alcançadas: Têm o objetivo quantitativo que o programa efetivamente alcança 

graças à sua intervenção, o qual dependerá da frequência de medição do indicador. Dessa forma, 

permite  contabilizar o desempenho.  Nesse sentido, as metas alcançadas  dividem-se em dois 

tipos: 

 (a) Meta absoluta alcançada:  valor obtido ao final do período que indica  o resultado alcançado. 

Suas unidades de medida são termos absolutos determinados pelo método do cálculo do indica-

dor, por exemplo, número de óbitos infantis, número de leitos hospitalares, entre outros. 

(b) Meta relativa alcançada:  valor obtido ao final do período que indica o resultado alcançado. 

Suas unidades de medida são termos relativos determinados pelo método de cálculo do indica-

dor e são determinados a partir de razões, porcentagens, taxas de variação,entre outros. 

 

 

MUDANÇA  

ALCANÇADA 

NÍVEL DE MELHORIA 

DESEJADO 
META PLANEJADA 

META  ALCANÇADA 

LINHA DE BASE DO 

INDICADOR 

Figura 8—Processo de estabelecimento de metas 

 Fonte: Baseado em Zall & Rist (2004).  Ten Steps to a Results-Based Monitoring and Evaluation System, Banco Mundial.  
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ESTRATÉGIAS PARA O PALNEJAMENTO DE METAS: metas planejadas e alcançadas 

 

 Método de tendências 

 

             O método de tendência permite a análise de observações passadas e geração de valores futuros, 

com base na tendência observada. Baseia-se na tendência dos dados nos períodos anteriores ao que se dese-

ja prever.  

               A estimação por este método é realizada em duas etapas. Primeiro,  calcula-se a mudança espera-

da, considerando a tendência dos dados e um período base, posteriormente é calculado o valor projetado, 

que servirá como meta, conforme demonstrado nas fórmulas a seguir: 

           

 

 

 

                              

                                  

Δ = mudança estimada do período de referência 

Ŷ =  valor do indicador estimado como meta 

Ybase = valor do indicador do ano base 

X = valor do tempo segundo ano base (é um valor que se assinala às observações partindo do 

ano base) 

n= número de anos desde o ano base até o ano a estimar 
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ESTRATÉGIAS PARA O PALNEJAMENTO DE METAS: metas planejadas e alcançadas 

 

 Método de tendências   - Exemplo 

 

1º Passo:   As observações devem ter a mesma periodicidade, ou seja, o intervalo de tempo entre cada ob-

servação  deve ser equidistante, sejam mensais, semestrais anuais, etc.  

                             

 

 

 

 

   

 

 

2º Passo:   Observações imediatas anteriores ao período a ser estimado devem estar disponíveis. Para uso 

do método, dois indicadores devem estar disponíveis para dois períodos imediatamente anteriores. Não de-

ve haver lacuna de informações.  

           

Quadro1 - Condição para o uso do método de tendência 

Períodos equidistantes 

Períodos não equidistantes 

Pode-se utilizar método de tendências 

Não se pode utilizar método de tendência 

Quadro 2 - Condição para o uso do método de tendência 

Duas observações imediatas anterio-

res ao período a ser estimado (2020) 

Pode-se utilizar método de tendências 

Não há duas observações imediatas 

anteriores ao período a ser estimado 

(2020) 

Não se pode utilizar método de tendência 



GOVERNO DE  
PERNAMBUCO 

 

ESTRATÉGIAS PARA O PALNEJAMENTO DE METAS: metas planejadas e alcançadas 

 Método de tendências   - Vamos praticar? 

       Calcular a meta estimada para proporção de não duplicidade para o ano de 2020, utilizando 

os dados abaixo: 

 

 

                             

 

 

1. Verifique as condições de uso do método de tendências: 

   

 

 

2. Cálculo da meta para 2020: 

         
a) Desenhar no Excel a tabela abaixo. O ano base (t0 = 2017) é assinalado com o valor zero, o ano 
imediatamente anterior (t-1) assinala-se com “-1”, para o período (t-2)  coloca-se “-2” e assim 
consecutivamente. Ao contrário, o ano imediatamente seguinte ao ano-base  atribui-se o valor 

“1”, ao período t2    o valor “2”. 

 

 

 

 

 

 

 

Duas observações imediatas anteriores ao perí-

odo a ser estimado (2020) 

Têm-se  duas observações imediatas anteriores a 

2020 : 2018 (77,4%) e 2019 (82,5%) referentes 

Proporção de não 
duplicidade

72,6 64,4 75,9 77,4 82,5

2015 2016 2017 2018 2019

Nota: Dados hipotéticos 

Período X Ano Valor do indicador (Y)

(t-2) -2 2015 72,6
(t-1) -1 2016 64,4
(t0) 0 2017 75,9
t1 1 2018 77,4
t2 2 2019 82,5

Qual é o valor estimado para 2020?

ANO-BASE 
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b) Calcular a mudança estimada do período de referência (Δ).   No exemplo, a mudança foi de 
3.3%. 

 

 

 

 

 

 
 c) Conhecendo-se a mudança estimada do período,retorna-se ao valor indicado do ano base 
(2017), soma-se e se obtém o valor estimado da meta para o ano de 2020. 

 

 

 

 

 

         

       

 

 

Ŷ2020= 79,2%

Ŷ2020 =  75,9 + 3,3

Ano Y X X*Y X² ΣXY ΣX² Δ= ΣXY/ΣX²
2015 72,6 -2 -145,2 4
2016 64,4 -1 -64,4 1
2017 75,9 0 0,0 0
2018 77,4 1 77,4 1
2019 82,5 2 165,0 4

Σ 32,8 10

Δ (mudança estimada 
do peíodo de referência) 32,8 10 3,3

Dessa forma, o valor estimado da meta para o ano de 

2020 é resultante da soma do valor do indicador ano-

base (2017)  e da tendência com a mudança estimada 

do período (Δ). 
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    Método incremental 

 

 É um método estatístico utilizado para a projeção de valores futuros,  também emprega informação 

passada do indicador, baseando-se nas variações da informação de períodos anteriores.  Utiliza-se quando 

não há uma tendência clara. 

 Para a sua consecução, inicialmente calcula-se as taxas de variação das observações anteriores, de-

pois obtém-se sua média,  e por fim, com estes resultados, estima-se a meta. 

 

 

 

 

 

 

Δ = taxa de variação das observações 

Y1 ,Y0  = observações do indicador em diferentes períodos do tempo 

T = número total de taxas de variação (número de períodos com informação menos 1) 

 Ŷ = valor estimado como meta 

Yt-1 = valor do período imediatamente anterior ao que se estimará como metas 
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    Método incremental   - Vamos praticar? 

Calcular a meta estimada para proporção de encerramento oportuno para o ano de 2020, 

utilizando os dados abaixo: 

 

 

 

 

 

       

 

1. Verifique as condições de uso do método de tendências: 
 

 

 

2. Cálculo da meta para 2020: 
 

 

 

 

 

Nota: Dados hipotéticos 

Emprega informação passada. Requer maior 

número de observações possíveis.  

Não há tendência clara. Os dados podem não apresentar 

uma tendência ascendente. As observações devem ter a 

mesma periodicidade. 

Proporção de 
encerramento 

oportuno 68,3 67,7 68,0 65,3 69,8

2015 2016 2017 2018 2019
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a) Calcular a média da taxa de variação das observações anteriores e, em seguida, obter a média 

e estimar o valor da meta.  
 

 

 

 

 

                                                         
Memória dos cálculos:  

1. Cálculo da taxa de variação (Δ)                          II. Média da taxa de variação (Δa) 

(A) = Δ2016/2015= 67,7/68,3 = -0,009                                            

(B)= Δ2017/2016 =  68,0/67,7 = 0,004                                                           

(C)= Δ2018/2017 =  65,3/68,0= -0,040 

(D)= Δ2019/2018 =  69,8/65,3 = 0,069 

 

b) Conhecendo-se  a média da taxa de variação soma-se a unidade e, em seguida, multiplica-se 
ao valor referente ao último ano-base do período analisado (2019).  Dessa forma, estima-se a 
meta para o ano de 2020, que corresponderá a 70,2%. 

 

 

Δa= (-0,009+0,004-0,040+0,069)/4 

                      Δa= 0,006 

Ano
% de 

encerramento 
oportuno

Δ2016/2015 (A) Δ2018/2017 (B) Δ2018/2017 (C) Δ2019/2018 (D) Δa [Σ A,B,C,D)

2015 68,3
2016 67,7
2017 68,0
2018 65,3
2019 69,8

Qual o valor da meta estimada para 2020?

Δ (taxa de 
variações das 
observações)

-0,009

0,006
0,004

-0,040
0,069

Ŷ2020 =69,8* (0,006+1)

Ŷ2020= 70,2%
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Extrapolação linear 

 

             Método que se baseia no conhecimento a priori das informações existentes e é utilizado para esti-

mar como se comporta a observação ausente ou futura., ou seja, usa-se a evidência existente para estimar 

como se comportarão as observações faltantes ou subsequentes. Tem como objetivo estimar a equação da 

reta para predizer  o comportamento futuro de um indicador. Para isso, é necessário calcular a inclinação 

(b) da ordenada para a origem da reta (a). Por fim, com esses dados é possível estimar o valor da meta (y).  

 

 

 

 

 

  

 ŷ = valor estimado da meta                                    y = valor da observação do indicador 

 a = valor de origem da reta                                     x1 = média da variável  x 

b = valor da inclinação da reta                                  y1= média da variável y 

x = valor que corresponde ao período                      n = número de observações 

 

 

 

a = y1 + bx1 b =Σxy – nx1 y1 /Σx² - nx²
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Extrapolação linear   - Condições para uso 

 

  O uso da extrapolação linear está recomendado em cenários onde se conta de informação 

histórica do indicador e se deseja fazer um prognóstico. Dve-se considerar as seguintes 

premissas para o seu uso: 

1. Os dados devem mostrar tendência linear. Fazer um gráfico de dispersão (inserir>gráfico de 

dispersão) com as observações dos períodos anteriores, estes devem apresentar uma tendência 

próxima ou igual a linear. Destaca-se que a série histórica pode ter informação incompleta apesar 

disto os dados restantes devem manter uma tendência linear. Ao contrário, descarta-se o uso de 

extrapolação linear. 

2. As observações devem manter a mesma periodicidade. O intervalo de tempo entre cada 

observação deve ser equidistante, ou seja, deve ser o mesmo (mensal, semestral, anual, bienal, 

etc). 

3. Deve-se obter informação de observações próximas a que se preende estimar. A extrapolação 

linear será mais precisa quando se utiliza a maior quantidade de informação possível, em 

particular informação  mais atualizada. 

4. Deve-se considerar a maior quantidade de informações possíveis. É plausível que faltem 

observações do indicador; neste caso, deve-se verificar se os dados ausentes não correspondem 

a observações consecutivas. Uma extrapolação pode ser feita se contarmos ao menos com a 

mesma quantidade de observações passadas em relação às que se querem prognosticar. Por e-

xemplo, se queremos projetar uma meta para cinco anos,devemos contar com informação ao 

menos de cinco anos prévios. 
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Extrapolação linear  - Vamos praticar? 

       Calcular a meta estimada do número de casos do evento “X” para o ano de 2020. O objetivo 

é reduzir o número de casos do evento “X”, utilizando os dados abaixo: 

 

 

  

 

      

 1. Verifique as condições de uso do método de extrapolação linear: 
 

 

                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Observações com a mesma periodicidade e são 

equidistantes. 

Observa-se que há informação faltante (2016).   

Presença de tendência linear dos dados (Gráfico de 

dispersão)  

Nota: Dados hipotéticos 

Figura 12 - Tendência temporal dos casos do evento “x” 

Nota: Dados hipotéticos 
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Valor da inclinação da reta Valor da 
origem da reta

2015 20 40300 4060225

2016  -  -  - 

2017 18 36306 4068289

2018 10 20180 4072324

2019 14 28266 4076361

125052

16277199

4050 10

Σxy

Σx²

16 2017 125070 4069298 16277190 -2

x² (x1)
2 n*(x1)

2
Extrpolação 

linear 
(2020) b=[Σxy - nx1/Σx2 - n(x1)

2] a= y1 - bx1

x y
Média das 

observações 
(y1)

Média da 
variável  

(x1)

Inclinação 
(x*y) n*x1*y1
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      2. Cálculo da meta para 2020:  

 

  

 

  

 

      

  

 

                                                            

 

 

Memória dos cálculos:  

1. Média das observações (y1)                                2. Média das variável x1                                 

y1= (20+18+10+14)/4= 16                                         x1 = (2015+2017+2018+2019)/4= 2017                                                                 

3. Inclinação (x*y)                                                    4. n* x1* y1           (n=4)                  

                                                                                         4*2017*16 = 1255070                       

                 5. (x)²            

  

 

  

Dessa forma, o valor estimado da meta para o ano de 

2020 é de 17 casos do evento “X”, utilizando o méto-

do da extrapolação linear. 

2015* 20= 40.300                                      

2017*18= 36.306 

2018*10= 20.180 

2019*14= 28.266 

Σxy= 125052 

(2015)²= 4060225 

(2017)²= 4068289 

(2018)²= 4072324 

(2019)²= 4076361 
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Memória dos cálculos:  

6. (x1)²                                                                                7. n*(x1)²                                                                                                        

(2017)²= 4069298                                                              4*4069298=  1627790                                                                                                                              

8.   Valor da inclinação da reta                                        9. Valor da origem da reta                                                                                                                             

                                                                                                       
                    a= y1 - bx1  

                            

b=[112997-4*2017/16277199-16277190]= -2                    a= 16-(-2 *2017)= 4050                        

                            

  

 

  

   10. Extrapolação linear (2020)  

              4050 +(-2)*2020=  10 

Dessa forma, o valor estimado da meta para o 

ano de 2020 é de 10 casos do evento “x”. 

 b=[Σxy - nx1/Σx2 - n(x1)2] 
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Erros comuns no estabelecimento de metas    

Na abordagem do estabelecimento das metas pode ocorrer erros que afetam a medição no mo-

nitoramento dos indicadores. O Quadro 3 mostra que a definição de metas normalmente enfren-

ta seis questões principais:  
 

 

  

  

  

 

Comportamentos distorcidos
Quando se planejam poucos indicadores e 

poucas metas, as quais são as mais 
"alcançadas"

Com a finalidade de alcançar as metas de poucos 
indicadores planejados, pode-se 

deliberadamente falsear informação

Metas muito altas
Quando se planejam metas demasiado 

ambiciosas para  se alcançar
Pode gerar expectativas pouco realistas e 

situações de fracasso no cumprimento

Muitas metas
Quando existe um excesso de metas 

planejadas por indicador
Gera uma sobrecarga de informação e dificutam 

a seleção de prioridades

Oportunidade Definição Efeito

Metas muito baixas
quando a meta é facilmente superável dada 

as capacidades da intervenção
Gera que um desafio significativo não seja 
enfrentado para melhorar o desempenho

Gera valores imprecisos no momento de calcular 
a porcentagem de cumprimento dos indicadores

Não permite observar avanços do objetivo

Quando o valor assinalado da meta absoluta 
coincide com a meta relativa

Quando o valor da meta absoluta ou relativa 
coincide com o valo da linha de base

Meta absoluta e relativa tem o mesmo valor

Meta (relativa ou absoluta) igual a linha de 
base

Figura 6 - Erro comuns no estabelecimento de metas 

Fonte: CONEVAL, México 2017 
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