
Relatório do perfil dos integrantes 
da Rede de Planejamento 



Introdução 

A Rede de Planejamento é uma estratégia de interlocução entre o órgão central de planejamento 

do Governo, atualmente a Secretaria de Estado da Casa Civil e Governança, e os órgãos setoriais, 

que são as Secretarias de Estado e os órgãos a elas vinculados. Os objetivos da Rede são, para 

além de capacitar servidores e difundir normas, diretrizes e orientações do órgão central, 

proporcionar a seus integrantes um espaço de compartilhamento com foco na gestão do 

conhecimento relativo à temática de planejamento, difusão de boas práticas e inovação dos 

processos de trabalho. Espera-se do integrante setorial da Rede, portanto, que contribua 

ativamente para aperfeiçoar os processos de planejamento do órgão com o apoio da Casa Civil.  

Em reunião estratégica no início de 2019, foi demandado às Secretarias que indicassem pontos 

focais para integrarem a Rede de Planejamento. Na ocasião, para orientar a escolha do perfil 

adequado, foram apresentadas as atribuições e responsabilidades dos pontos focais setoriais:  

• Construção da programação do órgão, traduzindo as diretrizes e iniciativas da pasta em ações e 

produtos do Plano Plurianual; 

• Seleção de indicadores capazes de aferir os resultados das iniciativas; 

• Monitoramento dos indicadores selecionados, para subsidiar a tomada de decisão caso a 

iniciativa não esteja caminhando rumo ao resultado esperado; 

• Articulação de Rede interna do órgão, fazendo a ponte entre a equipe de planejamento e as 

áreas finalísticas responsáveis pelas iniciativas constantes no PPA; 

• Interlocução com Secretarias parceiras, com o objetivo de fomentar a execução integrada dos 

programas multissetoriais; 

• Interlocução com os pontos focais do órgão central para receber orientações, contribuir com 

sugestões e construir conjuntamente soluções que aperfeiçoem os processos de planejamento 

do Estado do Rio de Janeiro. 



Introdução 

A apresentação das atribuições do integrante da Rede de Planejamento na reunião estratégica 

teve também como motivação a preocupação em distinguir este novo perfil pretendido em 

relação ao perfil em vigor na ocasião. Como, no ano anterior, a função do integrante da Rede era 

muito ligada apenas à execução do PPA – ainda por cima em um momento de crise – as questões 

orçamentárias se sobressaíam em relação ao planejamento. Como consequência, parte 

significativa da Rede era formada por técnicos de orçamento, normalmente com perfil não 

aderente às novas atribuições de articulação interna e externa. 

A nova configuração da Rede de Planejamento foi formada em duas etapas. A primeira, em abril 

de 2019, tinha como tarefa principal a elaboração do Plano Plurianual 2020-2023. Os integrantes 

participaram de capacitações sobre a metodologia e o processo de elaboração do PPA e 

discutiram a programação em reuniões com a equipe do órgão central. Como os indicadores são 

um elemento novo no Plano Plurianual do Rio de Janeiro, optou-se por lançar uma rede temática 

específica para tratar do assunto. Assim, em maio de 2019 foi demandado aos órgãos setoriais 

que indicassem pontos focais responsáveis pela construção e monitoramento dos indicadores de 

resultado do PPA. O perfil esperado dos integrantes da Rede de Planejamento permanece o 

mesmo, afinal, o principal responsável pela estrutura da programação deve ter pleno 

conhecimento sobre os indicadores que irão monitorá-la e espera-se do ponto focal de 

indicadores que conheça integralmente as iniciativas detalhadas no PPA. 

Com o objetivo de captar o perfil dos integrantes efetivamente indicados para a Rede de 

Planejamento e verificar sua adequação às atribuições definidas pela Secretaria da Casa Civil e 

Governança, a Subsecretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão realizou uma pesquisa entre 

os pontos focais setoriais. Um questionário foi aplicado via internet entre 12 de junho e 12 de 

julho de 2019. Neste período, dos 180 integrantes da Rede obtivemos 133 respostas válidas, de 

servidores lotados em 70 Unidades de Planejamento das 74 existentes no Poder Executivo. 



Resumo do perfil do integrante da Rede de Planejamento 

Cerca de 40% dos servidores da Rede não têm vínculo 
permanente com o Estado. 

 

Quase 30% dos integrantes possuem 20 anos ou mais de serviço 
público estadual.  

 

Cerca de 40% dos pontos focais estão na área atual de lotação há 
menos de um ano.  

 

Um terço dos integrantes da Rede não estão lotados nas áreas de 
Planejamento dos órgãos. 

 

Pouco mais de 40% das áreas de planejamento  das Secretarias e 
órgãos vinculados possuem apenas um ou dois servidores. 

 

Mais de 50% dos pontos focais são formados em Administração, 
Ciências Contábeis e Direito. 

 

Pouco mais da metade dos integrantes da Rede têm pós-
graduação, com destaque para as áreas de Gestão e 
Administração. 

 

Cerca de 40% dos integrantes da Rede não consideram as 
atividades inerentes ao planejamento como adequadas ao seu 
perfil. 

 

Quase 40% dos pontos focais possuem conhecimento avançado 
sobre elaboração e revisão do PPA, mas mais integrantes têm 
conhecimento avançado sobre execução orçamentária (47%) do 
que sobre tópicos importantes de planejamento como 
monitoramento, avaliação, construção e análise de indicadores 
(18%) ou planejamento da política pública setorial (10%). 
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62% dos integrantes 
da rede estão 
lotados em suas 
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3 anos, sendo 41% 
há menos de 1 ano. 
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Perfil do integrante da Rede de Planejamento 

Dos 54% que possuem 
especialização, 45% são 
nas áreas de gestão ou 
administração. 
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Lotação do servidor 

Área de Planejamento 

Fora da área de Planejamento 

Não há área de Planejamento 

Pouco mais de 30% dos 
integrantes da rede 
estão lotados fora da 
área de planejamento.  

41% 

20% 

39% 

Vínculo com a instituição 

Cargo efetivo 

Cedido 

Extra-quadro 

43% das equipes de 
planejamento contam 
com no máximo 2 
servidores apenas.  

43% 

35% 
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11% 

Tamanho da equipe 

1 a 2 servidores  

3 a 5 servidores  

6 a 10 servidores  

11 ou mais servidores  

Perfil do integrante da Rede de Planejamento 

Quase 40% não tem 
vínculo permanente 
com o Estado. 
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Processos desenvolvidos na área de lotação – Área de Planejamento 

Apesar de quase 70% dos integrantes da rede estarem lotados na área de 
planejamento, os processos das equipes setoriais parecem estar focados nos 
instrumentos institucionais PPA e LOA. O desenvolvimento de outros temas 
importantes de planejamento, como a elaboração, o monitoramento e a avaliação 
de políticas públicas setoriais, aparece em proporção menor que a ideal. 

64% dos integrantes da Rede de Planejamento participam ativamente da 
execução orçamentária - atividade que seria atribuição do ponto focal da Rede 
de Orçamento. Embora saibamos que 40% das equipes é pequena, composta 
por até dois servidores, não é recomendável acumular a atribuição de 
planejamento com a de execução orçamentária, tarefa que demanda um perfil 
diverso do recomendado e que costuma consumir diariamente um tempo 
significativo do servidor. 
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A execução orçamentária é a atividade com a qual os integrantes da Rede de 
Planejamento têm maior familiaridade. 47% dos respondentes declararam ter 
conhecimento avançado sobre o tema. Em relação ao planejamento, com 
exceção do PPA, é significativamente baixa a proporção dos integrantes da Rede 
com conhecimento avançado sobre monitoramento e avaliação (18%), 
indicadores (18%) e principalmente planejamento da política pública setorial 
(10%). 

Sentido Ideal esperado para o gráfico 

Perfil do integrante da Rede de Planejamento 
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Atividades consideradas pelo integrante adequadas ao seu perfil   
(atividades de orçamento) 

Totalmente adequada Adequada Medianamente adequada inadequada Totalmente inadequada 
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Atividades consideradas pelo integrante adequadas ao seu perfil   
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Pouco menos de 40% dos integrantes da Rede não consideram as atividades 
inerentes ao planejamento como adequadas ao seu perfil. A atividade de 
traduzir estratégias setoriais em programas, ações e produtos do PPA - uma das 
atribuições mais importantes do ponto focal da Rede de Planejamento - foi 
considerada inadequada ou totalmente inadequada por 44% dos respondentes. 

Perfil do integrante da Rede de Planejamento 

Sentido Ideal esperado para o gráfico 

Sentido Ideal esperado para o gráfico 
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Planejamento da Política Pública  Orçamento  

Atividades consideradas pelo integrante adequadas ao seu perfil 
(planejamento x orçamento)  

Totalmente adequada Adequada Medianamente adequada inadequada Totalmente inadequada 

Nesta comparação entre planejamento e orçamento, destacamos as atividades 
que os integrantes da Rede consideraram totalmente adequadas ao seu perfil. 
Mesmo considerando a atribuição que os respondentes identificaram como a 
mais compatível com seu perfil na área de planejamento - o planejamento da 
política pública setorial - ainda assim o orçamento foi apontado como atividade 
totalmente adequada por um número ligeiramente maior de integrantes. 

Perfil do integrante da Rede de Planejamento 



Considerações finais 

A partir das informações apresentadas na seção anterior podemos considerar o perfil atual do 

integrante da Rede de Planejamento como parcialmente adequado às novas atividades propostas 

pela Subsecretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão da Casa Civil: tradução de diretrizes das 

pastas em programação do PPA; seleção e monitoramento de indicadores; articulação de Rede 

interna do órgão; interlocução com Secretarias parceiras; e participação ativa na construção de 

soluções para o planejamento, em conjunto com a Casa Civil. 

Podemos notar que processos relacionados à área de Orçamento ainda estão entre as principais 

atividades desempenhadas por parte significativa dos integrantes. Entre os temas de 

conhecimento avançado, os ligados ao Orçamento também suplantam conteúdos importantes do 

Planejamento, como a elaboração de planos setoriais e o monitoramento e avaliação de políticas 

públicas. 

A partir deste mapeamento, vislumbramos duas estratégias que podem ser adotadas pela 

Subsecretaria para adequar o perfil atual às novas demandas da Rede de Planejamento. A 

primeira é investir na sensibilização do nível estratégico dos órgãos, reforçando a necessidade de 

se indicar servidores com o perfil adequado para a Rede de Planejamento e divulgando mais 

intensamente as novas atribuições dos pontos focais.  

A segunda estratégia, em relação a qual a Subsecretaria tem mais governabilidade, é desenvolver 

capacitações e materiais integrados, vinculando temas de planejamento (políticas públicas, PPA, 

monitoramento e avaliação) de modo que sejam apreendidos em conjunto. Além disso, nos 

contatos programados com pontos focais setoriais em oficinas, visitas técnicas, reuniões e 

eventos da Rede, é fundamental reforçar no discurso e em apresentações as responsabilidades 

dos integrantes, até que o novo papel seja assimilado.  

Uma das metas da Subsecretaria para a Rede de Planejamento é tornar mais frequentes os 

encontros presenciais entre representantes dos órgãos central e setoriais. O desenvolvimento de 

uma sistemática de monitoramento da programação é o próximo passo para estreitar este 

contato, mas também para reforçar uma das novas atribuições demandadas, de articulação da 

rede interna do órgão, começando a colocar em prática um dos novos processos a serem 

coordenados pelo ponto focal setorial, com o apoio da Casa Civil. 




