
 

 

 

o Conhecer com detalhe os tipos de indicadores 

o Dominar as diferentes partes de um indicador: definição, forma de cálculo, 
unidades, periodicidade, processo 

o Distinguir entre limites legais e limites de aceitabilidade  

o Estabelecer referências como expectativas, limites e objectivos 

o Saber como integrar os KPI e os seus resultados

Definição, estabelecimento e funcionamento de

Key Performance Indicators 
(KPI) para PROCESSOS

para o estabelecimento de mecanismos de Controlo 

Luanda, 23,24 e 25 de Maio de 2016 - Hotel**** 

24 horas de Formação Intensiva para:

www.sapientzia.com contacto@sapientzia.com 921018466

Seminário Prático

1. Preços Especiais para Equipas da mesma Empresa 

2. Importantes descontos inscrevendo-se até 13 de 
Maio 

3. Disponível em formato à Medida

Inscreva-se Já em 

 www.sapientzia.com 

contacto@sapientzia.com 

Telf.: 921018466

Inscreva-se 
até 13 de Maio e 

obtenha 
descontos 
especiais

INCLUI 

• Resolução de casos práticos
• Simulações
• Apresentação de casos e resoluções reais
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Estimado/a Profissional, 

“Não se gere o que não se mede, não se mede o que não se define, não se define o que 
não se entende, não há sucesso no que não se gere.” Willian E. Deming 

Na sequência do Seminário sobre Manual de Procedimentos, S-Training tem o prazer de 
lhe apresentar o passo lógico onde se aprofundam questões relativas ao estabelecimento 
de Key Performance Indicators para processos. Uma oportunidade única para todos os 
profissionais: 

KPI para Processos 
Luanda, de 23 a 25 de Maio de 2016 

24 horas de Formação intensiva para saber como estruturar e definir Key Performance 
Indicators (KPI) adequados aos seus processos internos. 

Cada bloco é acompanhado pela análise e resolução de vários exercícios práticos 
propostos pelo Formador.  

Esta é uma oportunidade única para dominar o tema em questão e tirar qualquer 
dúvida junto a um Especialista nesta matéria! 

Esperamos poder conhecê-lo/a pessoalmente no dia 23 de Maio. Até lá receba os nossos 
melhores cumprimentos. 

Atentamente 

A Direcção 

  P.S. - Inscreva-se já e aproveite os preços especiais vigentes até 13 
de Maio! 

 

Luanda, 23,24 e 25 de Maio 
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TIPOS DE INDICADORES E PARA QUE APLICÁ-LOS 

• Considerações importantes 

• Económicos: Ingressos, gastos, benefício, rentabilidade, custo de oportunidade 

• Financeiros: VAN, TIR, payback… 

• De produção: quantidade produzida, custo unitário, tempo de produção, material 
usado, eficiência do processo… 

• De qualidade: Percentagem de defeitos, nível de qualidade, número de falhas dos 
equipamentos, interrupções forçosas, custos da qualidade e da não qualidade… 

• De logística: Quantidade de stock, rotação, número de pedidos, rupturas de stock, 
tempo médio de entrega… 

• De serviço: Tempo em responder a chamadas, pedidos sem atender, devoluções… 

• De cliente: Satisfação, número de reclamações, número de clientes novas, quota de 
mercado… 

• Outros: Consumos, salários, acidentes 

PARTES DE UM INDICADOR 

• Definição: descrição concreta do que se mede 

• Forma de cálculo/ rácio: a fórmula ou equação que se usará para obter o dado 

• Unidades: Junto ao valor, devem especificar-se as unidades em que se está medindo.  

• Periodicidade: deve estabelecer-se cada quanto tempo e quanto se vai medir 
(mensalmente, trimestralmente, anualmente, semanalmente, diariamente, cada hora, 
etc). 

• Processo: a actividade ou processo que está associado ao indicador 

• Responsável: o departamento ou pessoa que é responsável do processo ou a 
actividade que se está a medir. 

• Objectivo: valor que queremos alcançar (muito utilizado nas normas como a ISO9001) 

PROGRAMA 

Luanda, 23,24 e 25 de Maio 
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• Expectativa: é o valor ideal do indicador 

• Limites legais: são os limite impostos pela lei, e que não podemos exceder 

• Limite de aceitabilidade: além do anterior, também se pode estabelecer um valor 
limite para considerar que o processo funciona bem 

COMO DEFINIR UM INDICADOR 

• Definição de indicadores departamentais: medida e controlo do funcionamento das 
actividades 

• Estabelecimento de referências: expectativas, limites e objectivos 

• Propósito do indicador: porque medimos este dado? Para que serve esta medição? 
Todos os indicadores devem ter um propósito o suficientemente argumentad 

• Grupos de Interesse: a quem beneficia que estejamos a controlar o aspecto medido 
pelo indicador?  Podem ser grupos de interesse os clientes, fornecedores, 
funcionários, accionistas, o meio ambiente, etc. 

• Destinatários: Quem vai receber e fazer uma revisão dos dados do indicador?  

• Suporte: Em que formato se vai armazenar? Quem compila os dados? Como se vai  
distribuir? 

INTEGRAÇÃO DOS KPI 

• Todo o Seminário terá uma importante componente prática na qual se desenvolverão 
todos os conceitos adquiridos! 

 

PROGRAMA PROGRAMA PROGRAMA 

Luanda, 23,24 e 25 de Maio 
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As bases da Formação S-Training 
Os Seminários de S-Training brindam-lhe uma oportunidade única para o desenvolvimento das 
competências necessárias para a rentabilização máxima do seu trabalho diário. Por esse motivo 
baseamo-nos nos seguintes princípios: 

Temas Pertinentes e de Aplicação Prática e Imediata 

Todos os conteúdos desenvolvidos por S-Training têm como base uma completa 
investigação  das necessidades reais e quotidianas das organizações e pretendem 
fornecer-lhe as ferramentas necessárias para tornar mais produtivo e eficiente o seu 
trabalho diário. Todos os conhecimentos adquiridos podem ser de imediato postos em 
prática porque se passa do plano conceptual ao plano prático e operacional através dos 
exercícios, análises de caso, simulações. 

Participação e Interactividade 

É imprescindível que todos os assistentes participem de forma activa e positiva, criando a 
base da interactividade.  

Networking 

É importante conhecer profissionais com as mesmas necessidades e com experiências 
diferentes. Os Seminários S-Training são uma excelente oportunidade. 

Recursos Pedagógicos de alto Impacto 

As sessões de S-Training minimizam o método expositivo de conhecimento em detrimento 
do método vivencial, da aprendizagem através da experiência própria e partilhada. Por 
esse motivo muitas das sessões se baseiam em autoscopias, role-plays, simulações, 
análise de casos reais e trabalhos de grupo. 

Continuidade 

Acreditamos que a Formação não pode ser uma coisa isolada e por isso propomos e 
Elaboração de Planos de Acção Individuais, onde se traçam e definem atitudes e 
compromissos a assumir. 

 

Luanda, 29,30 e 31 de Março 
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Formadores de Referência 

Entendemos que a melhor formação só pode ser ministrada pelos melhores Formadores em 
cada área e por esse motivo seleccionamos os melhores Especialistas seguindo rigorosos 
critérios de Qualidade. Todos os Colaboradores de S-Training têm sólidos conhecimentos 
sobre os temas a tratar e uma experiência mínima de 15 anos que lhes permite abordar 
com exactidão qualquer tema relacionado com os KPI em Procesos 

Especialmente desenvolvido para:
• Administradores

• Directores e Responsáveis de Recursos Humanos 

• Directores Gerais 

• Todos os profissionais que necessitem reciclar ou aumentar os seus conhecimentos 
nestas matérias 

Luanda, 23,24 e 25 de Maio 
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Data e lugar de celebração 

Luanda, 23, 24 e 25 de Maio de 2016 

Hotel **** 

Facturação 
Rua Ferraz Bomboco, 984 (Maianga) Luanda 

S-Training oferece descontos especiais a 
empresas que inscrevam 3 ou mais pessoas no 
mesmo evento. 

Para mais informação contactar  921018466

www.sapientzia.com 

contacto@sapientzia.com 

921018466 

Reserve a sua Participação Inscrição

O valor da inscrição inclui a documentação 
 almoços e os coffee breaks indicados no programa.

Certificado de Assistência 

Será entregue no último dia do Seminário um certificado de assistência a todos os Participantes que o solicitem. 

Cancelamento de Inscrições 

O cancelamento de uma inscrição deve ser comunicado por escrito até 5 dias úteis antes do início do evento e ser-lhe-á restituído o valor 
da inscrição excepto 20%, referente a gastos administrativos. Depois deste período não será possível a devolução do valor pago. No 
entanto, S- Training admite uma substituição à presença da pessoa inscrita. Qualquer substituição deve ser notificada por escrito até 48 
horas antes do início do Seminário. 

A entrada no Seminário só é garantida se o pagamento da inscrição for efectuado antes da data de início do evento.

Preço 
Até 13 de Maio  

339.900 AKZ  
Depois de 13 de Maio 

359.900 AKZ  
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