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Olá!  Entrando na Redeplan?  
Temos aqui algumas dicas que podem ajudar 

Se você é um servidor que está chegando agora na área de planejamento de
algum órgão do Estado do Rio de Janeiro, se não é da área mas participa de
algum processo relacionado ao Plano Plurianual, ou se já faz parte da Rede
de Planejamento e quer saber mais sobre as atribuições dos integrantes e
os processos de responsabilidade da Redeplan, esse guia pode ajudar você!

Aqui você vai encontrar um panorama da Rede, saber mais sobre os
principais processos capitaneados pela Rede nos órgãos do estado e sobre o
papel dos integrantes setoriais na condução dessas atividades, conhecer os
documentos que você vai utilizar e descobrir como podemos apoiar você na
condução dos processos de planejamento do seu órgão.
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A Rede de Planejamento é uma estratégia de interlocução entre o órgão
central de planejamento do Governo - a Secretaria de Estado de Planejamento
e Gestão (SEPLAG) - e os órgãos setoriais, que são as Secretarias de Estado e as
entidades a elas vinculadas.

Órgão central

A unidade que concentra os integrantes do órgão central é a Superintendência de

Planejamento (SUPLAN) da Subsecretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão da SEPLAG.

Somos responsáveis, entre outras atividades, pela definição de metodologias e processos de

planejamento no estado, capacitação e orientação dos integrantes setoriais da Redeplan e

consolidação das informações relativas ao planejamento - com destaque para programas,

ações, produtos e indicadores que fazem parte do Plano Plurianual (PPA).

Órgãos setoriais

Do lado setorial da Redeplan, os integrantes são responsáveis por conduzir uma série de

processos que têm como foco maior a construção e o monitoramento do PPA. Geralmente

os membros da Redeplan se concentram na equipe de planejamento do órgão, mas a rede

pode envolver diversos atores de outras áreas.

Embora os processos sejam variados, é importante que o perfil do ponto focal setorial seja

de articulação, já que ele vai ser o elo de ligação entre a equipe de planejamento, as áreas

finalísticas do órgão, a governança, o órgão central e, eventualmente, equipes de secretarias

parceiras que façam parte do mesmo programa multissetorial.
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Se você está entrando na Redeplan agora, deve participar de ou ser responsável por 

algum desses processos:

Além disso, você também vai passar a ser um ponto de referência do seu órgão para 

assuntos de planejamento, mantendo diálogo constante com os responsáveis por outros 

processos próximos ao tema - como planejamento estratégico, monitoramento de 

indicadores internos, qualidade da despesa e orçamento - para manter o alinhamento das 

iniciativas da sua Secretaria.

• Coordenar junto às áreas finalísticas do órgão o processo de elaboração do
PPA e suas revisões anuais;

• Coordenar junto às áreas finalísticas do órgão o processo de monitoramento
das entregas e dos indicadores de resultado das ações previstas no PPA;

• Identificar e validar as prioridades do órgão no PPA junto ao nível estratégico;

• Ser o ponto de contato com o órgão central de planejamento para prestar
informações, tirar dúvidas e participar de capacitações e demais atividades da
Redeplan.
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Elaboração e revisão do PPA

Estes talvez sejam os processos mais complexos conduzidos pelo planejamento, já que 

envolvem uma série de atores de diferentes áreas e níveis. A elaboração do PPA é 

basicamente a tradução das iniciativas do órgão para o formato metodológico desse 

instrumento, composto por programas multissetoriais, ações - e seus indicadores de 

resultado - e produtos, que são as entregas das ações. Para saber mais sobre a 

metodologia, você pode consultar o Manual de Elaboração ou de Revisão, participar das 

nossas capacitações ou, ainda, entrar em contato com a equipe da Redeplan do órgão 

central.

Articulação

Para construir um bom PPA você vai ter que dialogar com o órgão central para entender 

quais são os problemas e objetivos dos programas multissetoriais onde as ações do seu 

órgão devem se encaixar. Deve também conversar com o nível estratégico da pasta para 

conhecer as iniciativas que eles pretendem promover durante os quatro anos seguintes e 

mediar a interlocução com os responsáveis pelo orçamento do seu órgão, para que o 

plano contenha entregas viáveis. E, principalmente, deve dialogar constantemente com as 

áreas finalísticas, responsáveis pela execução das ações planejadas, para que todos 

estejam cientes e de acordo com a programação em construção. 

São necessários vários encontros, com idas e voltas, para que a programação do órgão vá 

sendo consolidada aos poucos e todos os atores estejam alinhados no final. O papel do 

integrante setorial da Redeplan é de articulação: explicar a metodologia, entender as 

demandas das áreas, mediar as considerações divergentes e consolidar o planejamento 

do órgão - em programas, ações, seus indicadores de resultado e seus produtos - levando 

em conta as múltiplas perspectivas dos atores envolvidos. 

Ao fim do processo, além das informações necessárias para o PPA, a equipe setorial 

deve registrar e manter atualizados outros dados detalhados de planejamento -

como por exemplo a descrição completa dos produtos, a previsão das metas por 

município, se houver, e indicadores de processo que possam ser utilizados no 

monitoramento interno de etapas necessárias para a entrega dos bens e serviços 

planejados. Assim, você vai poder dialogar com o órgão central com mais 

propriedade e, em caso de troca de servidores na área finalística, vai poder explicar a 

iniciativa em detalhes para quem estiver chegando, facilitando a continuidade do 

monitoramento.
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Monitoramento de entregas e de indicadores do PPA

Existem pelo menos três tipos de monitoramento que interessam ao planejamento. O 

primeiro tipo não é acompanhado pelo órgão central, mas é essencial para que os 

produtos do PPA sejam entregues: é o monitoramento interno de insumos e processos. 

Para que os bens e serviços previstos no PPA sejam entregues na quantidade e prazo 

planejados, é preciso monitorar se os recursos calculados - humanos, financeiros, 

materiais - estão realmente disponíveis e se as etapas intermediárias estão acontecendo 

no prazo combinado e com a qualidade necessária. Pode ser que este monitoramento já 

seja feito pelos gestores das iniciativas na área finalística. Se não for, é interessante que 

passe a ser feito, já que vai impactar nas entregas do órgão previstas no PPA. 

Produtos

O segundo tipo de monitoramento, de produto, é acompanhado pelo órgão central. O 

órgão setorial deve informar quadrimestralmente quais produtos estão em andamento, 

quais foram concluídos, se há algum suspenso ou cancelado - e nesse caso, por quais 

razões - o quanto da meta já foi realizada e em quais municípios. Com esses dados a 

equipe setorial de planejamento pode fazer uma análise mais geral do andamento de suas 

entregas e alertar a governança a tempo de corrigir possíveis desvios.

Indicadores de resultado

O monitoramento dos indicadores de resultado das ações do PPA é o terceiro tipo de 

monitoramento de interesse do planejamento e também é acompanhado pelo órgão 

central. Esse tipo de indicador é fortemente ligado à finalidade da ação e serve para 

confirmar se as entregas dos produtos planejados realmente contribuem para os 

resultados previstos. Pode ser que os resultados já tenham aparecido mesmo sem a 

entrega de certos produtos que, se não forem necessários, podem ser descontinuados e 

ter os recursos remanejados. Ou talvez as entregas feitas de acordo com o planejamento 

não tenham sido suficientes para que aquele resultado esperado acontecesse, e então é 

necessário replanejar a ação. 

Guia do ingressante na Rede de Planejamento do Estado do Rio de Janeiro
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Redes internas

Para que o monitoramento seja efetivo é essencial que a articulação de redes internas -

com a governança, os responsáveis por processos próximos e, principalmente, as áreas 

finalísticas - funcione bem. Esperamos que você promova reuniões com as áreas 

finalísticas periodicamente para explicar atividades que serão iniciadas, dar o retorno  das 

informações consolidadas, discutir indicadores, tirar dúvidas e ouvir sugestões. 

O monitoramento é um processo fundamental para o planejamento e se você tiver 

alguma dificuldade, pode contar conosco. Uma equipe da Superintendência de 

Planejamento da SEPLAG pode ir até a Secretaria ajudar sua equipe a explicar para a rede 

interna a importância de monitorar o andamento das entregas do órgão para a população 

fluminense.
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O papel do integrante setorial da Redeplan é de
articulação: dialogar com o órgão central, as áreas
finalísticas, estratégica e de orçamento do seu órgão,
explicar a metodologia, entender as demandas das
áreas, mediar as considerações divergentes e
consolidar o planejamento do órgão - em programas,
ações, seus indicadores de resultado e seus produtos
- levando em conta as múltiplas perspectivas dos
atores envolvidos.

O monitoramento é um processo fundamental para o
planejamento e se você tiver alguma dificuldade,
pode contar conosco. Nossa equipe pode ir até a
Secretaria ajudar você a explicar para a rede interna
a importância de monitorar o andamento das
entregas do órgão para a população fluminense.

“

“

Guia do ingressante na Rede de Planejamento do Estado do Rio de Janeiro
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Validação e acompanhamento das prioridades do órgão

Muitas Secretarias e órgãos de governo expressam suas prioridades de forma genérica ou 

em termos de redução de algum problema. É importante identificar como estas 

prioridades estão refletidas no PPA e validar com a governança se a identificação está 

correta. Assim as prioridades poderão ser monitoradas de forma intensiva, garantindo 

que os bens e serviços prioritários sejam entregues. 

Para o órgão central também é importante que a área de planejamento tenha clareza de 

quais são as prioridades do órgão em momentos como a elaboração do Anexo de Metas e 

Prioridades da LDO, a construção de painéis de visualização de prioridades e demais 

iniciativas que a governança do órgão central possa vir a propor.

Interlocução e desenvolvimento de atividades com o órgão central

A relação do integrante setorial da Redeplan com o órgão central vai depender do papel 

que ele for desempenhar nos processos de planejamento. Alguns integrantes são 

indicados formalmente como pontos focais de seu órgão e estes terão um contato mais 

frequente com a equipe da SUPLAN, mais especificamente com o servidor da 

coordenação responsável pelo PPA que for designado para acompanhar o órgão. Outros 

integrantes podem ser escolhidos para tratar do tema de indicadores, e estes terão um 

contato mais próximo com a nossa coordenação de monitoramento e avaliação. 

Outros, ainda, podem fazer parte da equipe de planejamento ou ter atribuições 

relacionadas ao planejamento sem terem sido indicados formalmente como pontos focais 

por seus órgãos. Nesse caso, o contato pode não ser tão frequente, mas a equipe do 

órgão central está à disposição para tirar dúvidas e ouvir sugestões. Estamos à disposição, 

inclusive, para avaliar o desenvolvimento de projetos conjuntos, em parceria com o seu 

órgão. 
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Os membros da Redeplan também podem participar das capacitações e demais eventos 

da Rede. Este tipo de atividade é muito importante não só pelo conteúdo como também 

pela possibilidade de interação e troca de experiências com integrantes de outros órgãos 

setoriais, que passam por problemas semelhantes e podem sugerir soluções que já deram 

certo em outros lugares.
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Via de mão dupla

É importante para o integrante do órgão central conhecer melhor as iniciativas dos órgãos 

setoriais, então, por favor, sinta-se à vontade para apresentar o seu trabalho - pode nos 

chamar para uma visita técnica conjunta, reunião com a sua rede interna, apresentação 

de boas práticas relativas à planejamento, monitoramento ou avaliação ou qualquer outra 

iniciativa que considere importante. Nosso papel é também o de aproximar órgãos 

setoriais que desenvolvam iniciativas semelhantes ou complementares e, se conhecermos 

mais a fundo seus projetos e atividades, poderemos ajudar a fazer esta ponte.

Nosso objetivo de longo prazo, enquanto órgão central, é disseminar a cultura do 

planejamento entre os servidores do estado do Rio de Janeiro, contribuindo para tornar 

as iniciativas governamentais mais robustas, efetivas e transparentes, baseadas em 

evidências e com resultados monitorados por indicadores. E vai ser um prazer se você 

quiser fazer parte desse esforço conjunto.

Contato

Para entrar em contato com o órgão central você pode escrever para o e-mail 

planejamento@casacivil.rj.gov.br , pode ligar para o telefone 2334-3445 e pedir para 

falar com alguém da Superintendência de Planejamento, se você não tiver ou não souber 

quem é o seu ponto focal, e pode entrar no nosso grupo de WhatsApp. Também temos 

um site – www.rededeplanejamento.com.br, onde disponibilizamos os documentos 

oficiais do planejamento do Estado do Rio de Janeiro, divulgamos as nossas atividades e 

materiais sobre o tema, seja de produção própria ou recomendados.

Guia do ingressante na Rede de Planejamento do Estado do Rio de Janeiro

O objetivo do órgão central é disseminar a cultura
do planejamento entre os servidores do estado
do Rio de Janeiro, contribuindo para tornar as
iniciativas governamentais mais robustas, efetivas
e transparentes, baseadas em evidências e com
resultados monitorados por indicadores.

“
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Agora vamos falar um pouco sobre o material relacionado às atividades da Redeplan. 

Além dos documentos oficiais em PDF - planos, relatórios e legislação - você vai ver que 

existem outras formas de visualização de algumas dessas informações, para que você 

possa fazer uma busca personalizada pelas informações que interessam ao seu órgão. 

Existem ainda materiais mais gerais sobre planejamento, monitoramento e avaliação, que 

são bastante úteis para você ampliar seus conhecimentos em temas do planejamento.

Plano Plurianual

Elaboração

O PPA é o nosso principal documento de planejamento. Se você nunca trabalhou com ele, 

é melhor começar pelo Manual de Elaboração do PPA vigente. Lá você vai encontrar os 

principais conceitos com os quais trabalhamos e também exemplos relacionados a 

programas, ações, produtos e indicadores. Também pode ser interessante dar uma olhada 

na apresentação em PPT usada na capacitação em metodologia a processos do PPA.

Programação do PPA

O Em seguida, é importante conhecer o planejamento do seu órgão. Você vai encontrar a 

programação completa no livro do PPA em PDF (Volume 1 e Volume 2).

Guia do ingressante na Rede de Planejamento do Estado do Rio de Janeiro

E também:

• Demonstrativo consolidado da programação - programação resumida por Unidade de 

Planejamento (ao final do volume 2 do livro do PPA)

• Versão simplificada do PPA - programação resumida por ordem de Programa

Plano Plurianual

https://c3b8cd44-aa73-40d2-811f-f6e5e3b18d99.filesusr.com/ugd/c49861_d4a1a4ef8d834e5eb82fc2aceb1a1747.pdf
https://c3b8cd44-aa73-40d2-811f-f6e5e3b18d99.filesusr.com/ugd/c49861_34fb38af920e4fa7a3a1014d6294fe0f.pdf
https://c3b8cd44-aa73-40d2-811f-f6e5e3b18d99.filesusr.com/ugd/c49861_e543a2c3995649f584d37ff53a51f472.pdf
https://c3b8cd44-aa73-40d2-811f-f6e5e3b18d99.filesusr.com/ugd/c49861_215d62f289b543b59e6881f85084f0a0.pdf
https://c498611d-1539-4109-b243-84386c0b52b8.usrfiles.com/ugd/c49861_0196e81f57454344bc04da5bc4fbea81.pdf
https://c3b8cd44-aa73-40d2-811f-f6e5e3b18d99.filesusr.com/archives/c49861_f3f4111091e346b09ead2186842bc9d2.zip?dn=ppa2020-2023_simplificado.zip
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Monitoramento

O principal documento da SUPLAN sobre o assunto é o Manual de Monitoramento do 

PPA, que explica os processos conduzidos por integrantes setoriais da Redeplan em seus 

órgãos - em articulação com as áreas finalísticas - para monitorar tanto as entregas no 

período quanto o comportamento dos indicadores de resultado.

Para saber mais sobre as entregas anteriores do seu órgão, você pode ver os Relatórios 

de execução do PPA, que até o último quadriênio não tinham indicadores de resultado 

das ações. Em breve, esperamos contar com um novo módulo do Planejamento em dados 

específico para monitoramento.

Prioridades

O Existem algumas atividades de planejamento que podem demandar a participação dos 

integrantes da Rede de Planejamento, mas não obrigatoriamente. Uma dessas atividades 

é a elaboração do documento Anexo de Metas e Prioridades da LDO. As prioridades são 

um assunto estratégico e são determinadas pelo governo, de forma centralizada, ou pelas 

Secretarias de Estado. A participação das equipes de planejamento dos órgãos pode ser 

solicitada, sobretudo para associar as prioridades dos órgãos às ações e produtos do PPA. 

Este processo, no entanto, não se repete obrigatoriamente e depende da decisão do 

governador.

Outro material cuja elaboração pode demandar a colaboração das equipes de 

planejamento é o Guia de prioridades para emendas parlamentares, que também é uma 

seleção de prioridades dos órgãos, mas atendendo a critérios diferentes. Este material 

não é necessariamente produzido todos os anos e a participação dos órgãos setoriais 

também depende de decisão da governança. 
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• Planilha de dados abertos - todos os dados do PPA para você personalizar a extração 

• Indicadores da programação do Poder Executivo - ações por Unidade de 

Planejamento, seus indicadores de resultado e metas anuais

• Planilha de indicadores - informações detalhadas - descrição, fórmula de cálculo, 

periodicidade da mensuração, linha de base e metas - para você personalizar a 

extração 

• Planejamento em Dados - série de painéis e gráficos pensados para exibir os dados da 

programação de forma mais amigável.

https://c3b8cd44-aa73-40d2-811f-f6e5e3b18d99.filesusr.com/ugd/c49861_63eefcf7db534dfab87725b65cba31ff.pdf
https://www.rededeplanejamento.com.br/relatorios-de-monitoramento
https://c498611d-1539-4109-b243-84386c0b52b8.usrfiles.com/ugd/c49861_057f87ea64954b5b819626e9e2a0d9bf.pdf
https://c3b8cd44-aa73-40d2-811f-f6e5e3b18d99.filesusr.com/archives/c49861_37f674fa658d4e22b6326509c00ef68f.zip?dn=ppa2020-2023_dadosabertos_csv.zip
https://c498611d-1539-4109-b243-84386c0b52b8.usrfiles.com/ugd/c49861_203a607537a644f8acddc0ec8a88e4db.pdf
https://c3b8cd44-aa73-40d2-811f-f6e5e3b18d99.filesusr.com/ugd/c49861_546c36513c8d4850963da59a2e2121a6.xlsx?dn=indicadores_ppa2020-2023.xlsx
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiZDg1YmI1ZmUtMjM4Yi00YzI4LWE4YjktYTA1OGY4MjQxNjZjIiwidCI6ImRjYzllZTExLWQ1MTgtNDNmMS04YjNkLTEzYWE0NzBlMWNlZCJ9
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Legislação

O Existem Os documentos oficiais que você não pode deixar de conhecer são o decreto 
do Sistema de Planejamento e Orçamento e o decreto da Rede de Planejamento. 
Enquanto o primeiro fala sobre as atribuições do órgão central, dos órgãos setoriais e das 
Unidades de Planejamento, o segundo detalha as atribuições e os processos conduzidos 
pelos integrantes da Rede.

Durante o ano, também é importante acompanhar uma série de decretos e resoluções 
relativas ao planejamento. Nós enviamos os documentos para os integrantes setoriais da 
Redeplan, mas é bom ficar atento. É importante que você mantenha uma pasta com o 
cronograma estabelecido na legislação e coloque os prazos na sua agenda para antecipar 
os processos com a sua rede interna, se for o caso. 

• Decreto de elaboração ou de revisão do Plano Plurianual (costuma ser publicado 
entre março e abril): contém informações gerais sobre o processo de elaboração ou de 
revisão do PPA.

• Resolução que institui a agenda de eventos da elaboração ou da revisão do Plano 
Plurianual (costuma ser publicada entre março e abril, logo após o decreto): contém o 
calendário das principais atividades de elaboração ou de revisão do PPA, definindo os 
órgãos responsáveis por cada processo.

• Resolução que institui a agenda de eventos do monitoramento do Plano Plurianual
(costuma ser publicada em março): contém as datas em que os órgãos setoriais devem 
informar as metas físicas realizadas e a mensuração dos indicadores, além dos prazos 
do relatório anual do PPA.

Capacitação

Nós entendemos a capacitação de uma forma ampla. Periodicamente oferecemos cursos 
sobre processos específicos que conduzimos, mas sabemos que o diálogo entre pares e a 
troca de experiências são formas riquíssimas de refletir sobre o trabalho que 
desenvolvemos e propor melhorias em nossos processos. Consideramos que, além de 
cursos, os momentos de encontro, as reuniões, oficinas e demais projetos conjuntos, são 
excelentes oportunidades de desenvolvimento. De qualquer modo, esses momentos 
podem ser melhor aproveitados se já tivermos familiaridade com alguns conceitos e uma 
base comum.

Material da Redeplan

Na biblioteca do site da Redeplan estão disponíveis publicações sobre planejamento que 

podem ajudar você. Algumas são publicações próprias, como o guia Indicadores de 

Programas - por que e como usar? e outras são materiais de referência, como o Guia 

Prático de Análise Ex Ante, do Ipea, sobre avaliação de políticas públicas, e o texto sobre 

Mapa de Processos e Resultados publicado pela antiga Secretaria de Avaliação e Gestão 

da Informação do Governo Federal.
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https://c498611d-1539-4109-b243-84386c0b52b8.usrfiles.com/ugd/c49861_7433e611be484fc19de2d8fe809409fc.pdf
https://c498611d-1539-4109-b243-84386c0b52b8.usrfiles.com/ugd/c49861_e24059a3c8654477b2cc296143445b1c.pdf
https://c498611d-1539-4109-b243-84386c0b52b8.usrfiles.com/ugd/c49861_0a7ef111c1314a858f918c407757ffb5.pdf
https://c3b8cd44-aa73-40d2-811f-f6e5e3b18d99.filesusr.com/ugd/c49861_fef6c914509641f58d70979f273be3ef.pdf
https://c3b8cd44-aa73-40d2-811f-f6e5e3b18d99.filesusr.com/ugd/c49861_23011c90a1324f94aae92f2d23916454.pdf
https://c3b8cd44-aa73-40d2-811f-f6e5e3b18d99.filesusr.com/ugd/c49861_2a8361346dc84fe485352b5adcaaddcc.pdf


Material - 19

Materiais diversos

Existem diversos cursos online gratuitos, tanto de temas de planejamento quanto de 

assuntos mais gerais, como análise e visualização de dados, que podem ser úteis no seu 

dia a dia.  Você também pode buscar saber mais sobre as políticas públicas da área em 

que seu órgão atua e procurar boas práticas nessa área executadas por outros entes. 

Peça dicas para os integrantes da Rede. Certamente você vai receber boas sugestões.

Guia do ingressante na Rede de Planejamento do Estado do Rio de Janeiro

Além dos documentos oficiais - planos, relatórios
e legislação - existem ainda diversos materiais
sobre planejamento, monitoramento e avaliação,
que são bastante úteis para você ampliar seus
conhecimentos em temas do planejamento.

“
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Conte conosco!

Sabemos que a vida real não é tão simples como gostaríamos que fosse e
que você vai enfrentar grandes desafios no dia a dia do seu trabalho. Equipe
pequena, muitas demandas, prazos apertados, dificuldades internas de
comunicação, baixa visibilidade do trabalho da área meio... pode acreditar,
nós entendemos! Por outro lado, acreditamos que juntos somos mais
fortes, e o fato de estarmos mobilizados em rede nos permite contar com
nossos pares nos momentos mais complicados, encontrar soluções
conjuntas, conhecer iniciativas que deram certo, apoiar e ser apoiado pelos
integrantes da Redeplan.

Da parte do órgão central, você pode esperar uma equipe engajada, atenta
às demandas setoriais e disponível para conversar sobre parcerias e
projetos conjuntos. Como você, também temos nossos problemas, mas
fazemos o possível para apoiar os integrantes setoriais na condução de
processos de planejamento e procuramos dar mais visibilidade para esta
área tão importante para o bom andamento das iniciativas governamentais.
Com um planejamento robusto, baseado em diagnósticos precisos e com
resultados monitorados por indicadores, esperamos contribuir para a
efetividade das entregas do Estado para a população fluminense.

Se você quiser fazer parte dessa rede, conte conosco!



www.rededeplanejamento.com.br

planejamento@casacivil.rj.gov.br




