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Assunto: Comunica ao CIF o resultado do processo de construção e consolidação da proposta
de Indicadores a serem adotados pelo Programa de Participação, Diálogo e Controle Social
(PG06) executado pela Fundação Renova, de forma a possibilitar a continuidade do
monitoramento do referido programa por parte da CT-PDCS e do CIF nos próximos anos.
I - INTRODUÇÃO:
O Programa de Comunicação, Participação, Diálogo e Controle Social (PG06) foi aprovado pelas
Deliberações CIF n° 228, de 29/11/2018, e nº 272, de 23/04/2019, com a ressalva de que
“eventuais ajustes que se fizessem necessários” seriam feitos no decorrer da implementação
do Programa. Entre estes ajustes estavam os indicadores a serem adotados, os quais
demandavam maior detalhamento e especificação técnicas de suas características. Para tanto,
a Deliberação nº. 230, de 29/11/2018, determinou a organização em até 180 dias, de Oficina
com a participação de especialistas em construção de indicadores e/ou monitoramento, com
participação de membros da CT-PDCS, Assessorias Técnicas, pessoas atingidas, Auditoria
Independente e equipes da Fundação Renova para aperfeiçoamento dos indicadores dos
Programas acompanhados pela Câmara Técnica de Participação, Dialogo e Controle Social.
Entre abril de 2019 e maio de 2020, foram realizadas uma série de atividades pela CT PDCS e
pela Fundação Renova para viabilizar, com o apoio técnico da consultoria Move Social, a
construção e consolidação de uma proposta com 31 (trinta e um) indicadores organizados
segundo os pilares dos programas. Isto é, 11 (onze) vinculados ao pilar diálogo e participação
social, 9 (nove) ao pilar canais de relacionamento, 4 (quatro) ao pilar comunicação, 3 (três) ao
pilar ouvidoria e 4 (quatro) indicadores complementares.
Para tanto foram realizadas três oficinas participativas em cidades distintas (Belo Horizonte,
Vitória e Governador Valadares) que contou com o envolvimento de representantes da
população atingida, de assessorias técnicas, auditoria independente, da Fundação Renova e da
CT-PDCS. Os resultados dessa etapa foram expressos no “Relatório Preliminar de
Aperfeiçoamento dos Indicadores do Programa de Comunicação, Participação, Diálogo e
Controle Social (PG06)”, elaborado pela Move Social, e entregue em dezembro de 2019. Em
seguida, a Fundação Renova apresentou suas considerações e propôs ajustes e melhorias no
enquadramento técnico de parte das medidas criadas, que foram objeto de posterior
discussão e definições finais em reuniões plenárias da Câmara Técnica, realizadas nos dias 14 e
21 de maio de 2020, cujos entendimentos encontram-se registrados na Ata da 3ª Reunião
Extraordinária da CT-PDCS (http://www.ibama.gov.br/phocadownload/cif/atas/2020/cif-ata003-re-ct-pdcs-20.pdf). E, em 06 de agosto de 2020, a Fundação Renova encaminhou a CT
PDCS, o documento “Ficha Técnica dos Indicadores do PG 06 – CT-PDCS/CIF”, o qual compõe e

encontra-se anexo a esta Nota Técnica, contendo a consolidação da proposta de Indicadores
decorrente das duas reuniões de maio para apreciação da CT PDCS.
II – ANÁLISE
O documento denominado “Ficha Técnica dos INDICADORES DO PG06 CT-PDCS/CIF” enviado
pela Fundação Renova à CT PDCS para apreciação contempla dois grupos de indicadores. O
primeiro deles se refere às medidas vinculadas ao desempenho da Fundação Renova em
relação a cada um dos pilares que compõe o PG06 e, por isso, avalia atividades de sua
responsabilidade e competência. O segundo grupo de indicadores, por sua vez, é composto
por indicadores complementares, mantidos para fins de observação de outras dimensões das
ações de reparação e compensação tendo em vista a relação de transversalidade do PG06 em
relação aos demais programas.
Em seguida cada um dos 31 indicadores é detalhado, em formato de ficha técnica, contendo os
atributos e conteúdos específicos necessários para levantamento de evidências, cálculo das
medidas e análise dos resultados. A ficha técnica contempla as principais características de
cada um dos indicadores (Descritor; Fonte de informação; Periodicidade; Estratégia de coleta
de dados; Início da medição; Unidade e polaridade; Memória de cálculo; e Pontos de Atenção),
o que permite uma adequada apreciação das medidas pela Câmara Técnica e demais
interessados na apreciação do desempenho da Fundação Renova em relação as atividades
concernentes ao PG06.
No que concerne aos Pontos de Atenção incluídos como observações pela Fundação Renova
nos indicadores construídos, destacamos que em 58% dos casos tratam-se de ressalvas
indicativas de restrições, pois em 11 fichas consta que a “operacionalização da pesquisa não é
fácil” em 7 consta que a “produção do indicador deve implicar em ELEVADOS CUSTOS”. Nos
42% restantes as ressalvas ou são operacionais, em 5 fichas, ou não há ressalvas, em 8 fichas.
III – CONCLUSÃO E ENCAMINHAMENTO AO CIF
Diante do exposto, a CT PDCS recomenda:
a) A aprovação da proposta dos 31 (trinta e um) indicadores construídos e consolidados
pela Fundação Renova e por esta Câmara Técnica para o PG06.
b) Propõe que a coleta de dados e a mensuração dos 31 (trinta e um) indicadores se
efetivem de acordo com as temporalidades definidas em cada uma das fichas técnicas,
com início imediato.
IV – ANEXOS
1 – Ofício FR.2020.1151, de 06 de agosto de 2020
2 – Documento “Ficha Técnica dos INDICADORES DO PG06 - CT-PDCS/CIF”
Vitória (ES), 03 de Novembro de 2020.
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