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Introdução

A Rede de Planejamento (Redeplan) é uma estratégia de interlocução entre o órgão central de 

planejamento do Governo, que é a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão (Seplag), e os 

órgãos setoriais, que são todas as Secretarias de Estado e também os órgãos a elas vinculados. 

Na Seplag, dentro da estrutura da Subsecretaria de Planejamento e Orçamento (Subplo), a 

Superintendência de Planejamento (Suplan) é responsável por capacitar servidores da Redeplan

em suas temáticas e processos e por difundir as normas, diretrizes e orientações do órgão central.

Para além de suas atribuições básicas, a Rede de Planejamento também tem como objetivo 

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. Assim, mais que investir somente na disseminação de informações do órgão 

central, a Redeplan se caracteriza por ser um espaço de troca, onde os integrantes setoriais são 

estimulados a contribuir ativamente para aperfeiçoar os processos e metodologias de 

planejamento do Estado do Rio de Janeiro.

Perfil do integrante da Redeplan

O perfil adequado ao integrante da Redeplan é de articulação, já que ele vai ser a ponte entre a 

equipe de planejamento, a governança do órgão, suas áreas finalísticas e o órgão central. Na 

construção do planejamento do órgão, o integrante da Rede deve explicar a metodologia para as 

áreas finalísticas, entender as demandas das áreas, mediar as considerações divergentes e 

consolidar o planejamento levando em conta as múltiplas perspectivas dos atores envolvidos.

Entre as atribuições dos pontos focais setoriais estão: 

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

produtos do Plano Plurianual (PPA); 

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

• Monitoramento das entregas e dos indicadores, para subsidiar a tomada de decisão caso a 

iniciativa não esteja caminhando rumo ao resultado esperado; 

• Articulação de Rede interna do órgão, coordenando os processos de planejamento junto às  

áreas finalísticas responsáveis pelas iniciativas constantes no PPA; e

• 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. 



Pesquisa de perfil

Com o objetivo de captar o perfil dos integrantes da Rede de Planejamento, verificar sua 

adequação às atribuições definidas pela Seplag e obter informações para subsidiar o planejamento 

de atividades para 2021, a Superintendência de Planejamento realizou, em dezembro de 2020, 

uma pesquisa via internet entre os pontos focais setoriais. Por conta do distanciamento social 

causado pela pandemia de Covid-19, foram adicionadas perguntas relativas a ferramentas de 

comunicação para o oferecimento de capacitações à distância.

O presente relatório apresenta os principais resultados da pesquisa, que foi dividida em três partes: 

Perfil do Integrante, com dados pessoais e informações sobre formação acadêmica, Processos de 

Trabalho, sobre as relações internas entre as áreas do órgão que participam dos processos de 

planejamento, e Conhecimento em Planejamento e em Ferramentas de EAD. 
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Perfil do integrante da Rede de Planejamento

Apenas 14% dos respondentes se dedicam a apenas uma função na Redeplan: são pontos focais de 
PPA ou de Indicadores ou de Siplag. 20% se dedicam a duas dessas atividades e 46% às três. 20% dos 
respondentes não são pontos focais da Redeplan, mas participam de seus processos já que fazem 
parte da equipe de planejamento do órgão.

QUAL OU QUAIS SÃO AS SUAS PRINCIPAIS FUNÇÕES 
NA REDEPLAN?

61% dos respondentes são formados em Administração, Economia, Ciências Contábeis ou 
Direito, e 75% têm curso de especialização



Processos de Trabalho

A maioria dos 
respondentes da Redeplan
é formada por servidores 
experientes: 54% têm mais 
de 10 anos de serviço 
público. Mas uma parte 
bastante significativa está 
a relativamente pouco 
tempo na lotação atual: 
62% estão a até 3 anos, 
sendo que 26% estão há 
menos de 1 ano.

Cerca de 40% dos 
respondentes são 
funcionários temporários. 
Desses, a grande maioria 
ocupa cargos 
comissionados, com uma 
pequena porcentagem, de 
menos de 5%, de 
terceirizados, bolsistas ou 
estagiários. Outros 40% 
ocupam cargos efetivos e 
os 20% restantes são 
servidores cedidos ou 
descentralizados.



Processos de Trabalho

12% dos respondentes informaram que seus órgãos não têm uma área específica 
de planejamento e 9% não estão lotados na área de planejamento de seus 
órgãos, mas a grande maioria, formada por quase 80% dos respondentes, 
pertence a equipes de planejamento.

Essas equipes, no entanto, são bastante reduzidas: 87% têm até três servidores, 
sendo que 30% têm apenas um único responsável.



Em relação aos processos desenvolvidos pelos respondentes, percebemos que a maior 
parte dos servidores, além das atividades de planejamento, como a elaboração de PPA 
(84%), também é responsável por processos de orçamento. 

72% dos respondentes apontam que a execução orçamentária está entre os processos dos 
quais participam mais ativamente, o que é uma quantidade bastante significativa, ainda 
mais se considerarmos que as equipes são pequenas. Desde a pesquisa de perfil de 2019, 
quando esse percentual era de 64%, aumentou em 8 pontos percentuais o número de 
respondentes que participam da execução orçamentária do órgão. Além de consumir um 
tempo significativo, os perfis de servidor para desempenhar as duas atividades são 
diferentes. 

Esse percentual elevado de integrantes da Redeplan que também desenvolvem atividades 
de orçamento se destaca ainda mais quando notamos que alguns processos ligados a 
atividades de planejamento são menos privilegiados, como o auxílio às equipes finalísticas 
no monitoramento tempestivo das iniciativas do órgão, realizado por 40% dos 
respondentes, e outras atividades de planejamento - como diagnóstico, planejamento 
estratégico ou avaliação de iniciativas - realizados por apenas 26% dos respondentes.

Processos de Trabalho



Em relação às redes internas de planejamento, 42% dos respondentes consideram a 
governança do órgão acessível para tratar de temas da área, mas 32% acreditam que o 
contato é insuficiente. Praticamente o mesmo percentual considera que as áreas finalísticas 
não têm muita disponibilidade para tratar de temas de planejamento com a equipe. 85% 
dos respondentes concordam com a afirmação de que as informações sobre planejamento 
costumam circular (entre a equipe de planejamento e as áreas finalísticas) por e-mail e 
planilhas - sendo que cerca de 60% concordam totalmente com a afirmação.

Processos de Trabalho

  

   

   

   

                                      

                      
                              
                     

                                
                                 
                           

                                
                                 
                   

                             
                               



96% dos respondentes dizem ter afinidade com a área de planejamento, sendo que cerca 
de 70% concorda totalmente com a afirmação. No entanto, com equipes pequenas e 
atividades múltiplas, apenas 27% considera totalmente adequado seu tempo disponível 
para realizar atividades de planejamento. 

Processos de Trabalho



Conhecimento em Planejamento e em Ferramentas de EAD

Em relação ao nível de conhecimento em temas de planejamento observamos que 
quase 50% dos respondentes declara ter um nível avançado em metodologia e 
processos relativos ao PPA (Elaboração, Revisão e Monitoramento de metas físicas), 
mas o nível de conhecimento avançado relativo à elaboração e ao monitoramento 
de indicadores de resultado é de 15% e 19% respectivamente. Cerca de 40% dos 
respondentes declararam ter apenas o conhecimento básico sobre indicadores - um 
elemento novo, introduzido pela primeira vez no PPA 2020-2023 no Estado do Rio 
de Janeiro.

Em relação a temas mais amplos de planejamento, como diagnóstico, definição de 
problema púbico, construção e avaliação de políticas públicas e programas, o nível 
de conhecimento dos respondentes se concentra nos níveis básico e intermediário. 
70% dos respondentes disseram que gostariam de se capacitar em temas de 
planejamento de um modo mais amplo, para além das atividades da Redeplan.



Conhecimento em Planejamento e em Ferramentas de EAD

Na pesquisa de perfil de 2020 foram incluídas perguntas sobre a familiaridade e 
facilidade de uso de ferramentas de comunicação, com o objetivo de planejar o 
oferecimento de capacitações à distância. 



Conhecimento em Planejamento e em Ferramentas de EAD



Considerações finais

A partir das informações colhidas na pesquisa, que complementam as observações feitas a partir 

de contatos diretos e relatos dos integrantes da Rede de Planejamento, podemos fazer algumas 

considerações em relação ao perfil do integrante e ao funcionamento da Redeplan. 

• Há órgãos sem área de planejamento, o que dificulta a estruturação e continuidade dos 

processos necessários.

• A alta rotatividade dos servidores nos órgãos fazem com que seja mais difícil a Redeplan como 

um todo atingir um nível maior de maturidade.

• O tamanho diminuto das equipes e o acúmulo dos processos da Redeplan com atividades de 

outras áreas faz com que ações importantes, como a articulação das redes internas dos órgãos, 

sobretudo com envolvendo as áreas finalísticas, fiquem em segundo plano.

• O fato de grande parte dos servidores serem responsáveis por processos da área de orçamento 

indica que o perfil pode não estar adequado a uma das duas atividades, já que o orçamento 

não requer perfil de articulação.

• O conhecimento dos integrantes da Rede sobre construção e monitoramento de indicadores de 

resultado do PPA é significativamente menor do que sobre os outros temas diretamente 

ligados ao PPA.

• O integrante da Rede tem afinidade com a área e deseja se capacitar em temas de 

planejamento - os relativos às atividades da Rede mas sobretudo em temas mais amplos. 

A partir destas considerações, já podemos vislumbrar algumas ações que devem ser 

desenvolvidas em 2021 para aperfeiçoar as atividades da Redeplan:

• Investir na sensibilização do nível estratégico dos órgãos, demandando à governança da Seplag 

que reforce junto às Secretarias a orientação para que estruturem suas áreas de planejamento, 

formem equipes com dimensão adequada ao volume de trabalho e indiquem servidores para a 

Redeplan com perfil de articulação.

• Apoiar as equipes setoriais na articulação e consolidação de suas redes internas de 

planejamento.



Considerações finais

• Desenvolver capacitações online em planejamento, autoinstrucionais, para que os novos 

ingressantes na Redeplan tenham material disponível a qualquer hora e possam obter 

informações básicas e tirar dúvidas frequentes sobre metodologia e processos ligados ao PPA.

• Promover capacitações online síncronas sobre metodologia e processos da Redeplan -

sobretudo relacionadas à construção, seleção e monitoramento de indicadores de resultado - e 

também sobre temas mais amplos ligados à área de planejamento.

O contato entre os integrantes dos órgãos central e setoriais se dá cotidianamente - mesmo 

durante o período de distanciamento social - por telefone, e-mail, aplicativo de mensagens e 

reuniões por videoconferência para tratar de temas específicos. As iniciativas apresentadas acima 

são uma parte importante das atividades que a Superintendência de Planejamento pretende 

promover para a Redeplan em 2021, mas a contribuição dos integrantes setoriais é sempre levada 

em conta na consolidação do planejamento. 

Você faz parte da Rede e quer contribuir? Entre em contato conosco!

redeplan@planejamento.rj.gov.br
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