
PLANO MEDIÇÃO OBSERVAÇÕES 

(PLANO DE 

AÇÃO) 
OBJETIVO 

ESTRATÉGICO 
INDICADOR 

INDICADOR 

META 

MEMÓRIA DE 

CÁLCULO 
PERIODICIDADE 

RESPONSÁVEL  SITUAÇÃO 

ANTERIOR 

SITUAÇÃO 

ATUAL 

Descrição do 
Objetivo 

estratégico 

Descrição do 
indicador 

 
 
 
 
 

Descrição da 
meta 

Cálculo usado 
para se chegar a 

meta  

Periodicidade 
que o indicador 
será mensurado 
(anual, mensal, 
semanal, diário) 

 
 
 
 

Mensurar se o 
indicador está 

sendo 
executado ou 

não . 

Qual 
resultado 
alcançado 
no período 

anterior 
(anual, 
mensal, 

semanal, 
diário) 

Qual 
resultado 

atual 
(anual, 
mensal, 

semanal, 
diário) 

Escreva sobre 
pontos que 

tenham 
afetado 

positiva ou 
negativamente 
o atingimento 
de sua meta. E 
quais as ações 

a serem 
tomadas para 
fazer alguma 

correção 
necessária no 

plano para 
atingir a meta 
estabelecida 

Aprimorar e 

fomentar a 

detecção de 

talentos, 

inclusive em 

competições 

regionais. 

Número de 

atletas novos 

nos Centros 

de 

Treinamentos. 

 

 

 

 

 

05 atletas  

 

 

Atletas 

descobertos em 

provas de Biatlo 

Moderno, Laser 

Run e atletas 

egressos na 

natação. 

Anual 

 

 

 

Fabio Correa 

 – Head Coach 

02 

(2018) 

 

 

06 

(até junho 

2019) 

Dificuldade em 

manter atletas 

motivados. 

  



Aumentar a 

participação 

em Jogos Pan-

americanos, 

Olímpicos e 

Olímpicos da 

Juventude. 

Números de 

atletas 

classificados 

para estes 

Jogos. 

 

 

- Jogos Pan-

americanos:     

03 masc. e 

03 fem.  

 

- Jogos 

Olímpicos: 

02 masc. e 

02 fem. 

 

- Jogos 

Olímpicos da 

Juventude: 

01 masc. e 

01 fem. 

 

 Quota máxima 

por NOC. 
Anual 

 

 

 

 

Celso Sooma 

Sasaqui – 

Diretor 

Técnico 

 

- Jogos Pan-

americanos: 

02 masc. e 

03 fem.  

      

- Jogos 

Olímpicos:  

01 masc. e 

01 fem. 

 

- Jogos 

Olímpicos 

da 

Juventude: 

01 fem. 

 

 

 

 

- Jogos Pan-

americanos: 

02 masc. e 

03 fem 

(2019)  

 

Obs: 

01 atleta do 

masculino é 

o 1º reserva 

geral. 

 

Previsão de 03 

masc. e 03 

fem. Jogos 

Pan-

americanos 

Lima 2019. 

Aumentar o 

número de 

atletas 

classificados 

em finais de 

competições 

internacionais. 

Número de 

atletas 

classificados. 

 

 

 

01 atleta 

fem e 01 

masc. 

 Atletas com 

índice 

internacional. 

Bimestral 

 

 

Celso Sooma 

Sasaqui – 

Diretor 

Técnico 

2018 – 01 

classificado 

masc. 

 

Os atletas 

Felipe 

Nascimento 

e Priscila 

Oliveira 

participaram 

com 

recursos 

próprios da 

Copa do 

Classificar um 

atleta por 

gênero, no 

mínimo. 



Mundo em 

Praga nas 

provas 

individuais e 

revezamento 

misto. Na 

prova de 

revezamento 

conseguiram 

classificar 

para a Final 

da Copa do 

Mundo em 

Tóquio.  

Desenvolver 

pessoas, 

competências 

estratégicas e 

aprimorar a 

comissão 

técnica. 

Número de 

atletas com 

índice 

internacional. 

 

 

02 atletas 

fem. com 

índice 2019. 

 Não há atletas 

fem. com 

índice 

internacional 

em 2018. 

Trimestral 

 

Celso Sooma 

Sasaqui – 

Diretor 

Técnico 
04 atletas 

masc. com 

índice. 

 

 

 

03 atletas 

masc. com 

índice até 

junho 2019 

--  



Melhorar a 

eficiência dos 

processos 

administrativos 

e dar 

continuidade à 

implantação 

das boas 

práticas de 

governança 

(GET). 

Nota da 

Prestação de 

Contas e do 

GET. 

 

Nota da 

Prestação de 

Contas em 

2019 = 7,5 

 

Nota do GET 

2019: 9 

 Notas de 2018. Anual 

Helio 

Meirelles 

Cardoso – 

Presidente 

CBPM 

 

Lincoln Scali 

Filho  – 

Diretor 

Secretário 

Prestação 

de Contas 

5,32 

 

GET  

8,82 

 

Não 

disponível 

ainda 
Aumento da 

eficiência 

administrativa 

e das boas 

práticas de 

governança. 

Realizar 

competições 

nacionais para 

que os atletas 

de todas 

categorias 

possam 

adquirir 

experiência de 

competição 

Número de 

competições 

organizadas 

no Brasil. 

 

 

Realização 

de pelo 

menos uma 

competição 

de pentatlo 

moderno 

por 

semestre. 

 Modelo anual 

da CBPM 
Semestral 

Celso Sooma 

Sasaqui – 

Diretor 

Técnico 

1 por 

semestre 

 

 

 

 

1 por 

semestre  

Manter a 

realização de 

duas 

competições 

grandes por 

ano. 



Renovação da 

base visando 

YOG 2022, 

Paris 2024, 

YOG 2026 e 

Los Angeles 

2028. 

Número de 

atletas na 

categoria 

Jovem B em 

2019. 

 

 

03 atletas 

por gênero 

Jovem B 
 Número de 

atletas 

identificados 

Anual 

Celso Sooma 

Sasaqui – 

Diretor 

Técnico 

n/a 

 

 

 

 

05 feminino 

05masculino 
n/a 

 


