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Observatório de Política Social.  
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Social 
 



INOVAÇÃO DE GESTÃO EM SMADS: 

POR UMA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA GERENCIAL 

 

Em consonância com a Lei Orgânica da Assistência Social - LOAS, diretriz que 

trata da primazia da responsabilidade do Estado na condução da política em cada 

esfera de governo, a Política Nacional de Assistência Social - PNAS estabelece, dentre 

as ações prioritárias, o desenvolvimento de intervenções e a implantação de uma 

política de prevenção e monitoramento dos riscos, fundamental para elaborar 

diagnósticos que subsidiem os processos decisórios, oferecendo informações 

consistentes sobre as situações de precariedade e vulnerabilidade social.   

O Sistema Único de Assistência Social – SUAS, por meio da Norma Operacional 

Básica – NOB/SUAS, estabelece como princípio organizativo para o sistema de gestão 

orçamentária, que visa a sustentação da política de assistência social através do 

Orçamento Público, a necessidade de se implantar metodologia com padrão adequado 

de: “qualidade e quantidade”; “transparência de prestação de contas”; “mecanismos de 

transferência direta do fundo”; “princípio de relação entre entes federativos”, e “clara 

definição de fontes de financiamento”.  

A Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social – SMADS – 

órgão competente pela política pública de assistência social – atualmente, passa por 

um grande esforço de aprimoramento de seus instrumentos de gestão, voltando-se 

cada vez mais para seu papel de agente de regulação, normatização, monitoramento e 

avaliação da política sócio-assistencial do Município de São Paulo. 

O lugar na SMADS responsável pela avaliação e monitoramento dos programas, 

projetos, serviços e benefícios é a Coordenadoria do Observatório de Políticas Sociais 

– COPS, encarregada inclusive de articular o sistema de monitoramento e avaliação 

municipal aos correspondentes nas esferas de governo estadual e federal. 

 Este conjunto de ações é corolário de um processo global de produção de 

informação, que envolve a sua produção propriamente dita, sua distribuição e sua 

circulação, organizado de tal maneira para suprir as necessidades dos planejadores 

das políticas públicas na tarefa de tomar decisões adequadas e, de outro lado, para 

atingir o munícipe para que este possa realizar a sua cidadania, reconhecendo-o como 



cidadão de direitos que acessa informações precisas e claras (dotadas de significados), 

com prontidão e rapidez. 

 A precisão, associada à prontidão e à rapidez, só foi possível graças à 

racionalização dos instrumentos de obtenção de dados, aumentando a coerência e a 

coesão entre eles, melhorando a capacidade de elaboração de informações a partir 

destes dados. Buscou ainda, tabulá-los por meio de tecnologias estatísticas e 

computacionais, levando à gradativa automação dos procedimentos. Hoje, temos 

implantado um sistema de controle de dados, um banco de organizações prestadoras 

de serviços para a área de assistência social na Cidade de São Paulo e um módulo 

gerencial do Sistema de Monitoramento da População em Situação de Rua. 

 A seguir, apresentamos as novas práticas implementadas para melhor atender 

às necessidades da produção de informações. O Relatório obedece à lógica da 

formatação estabelecida pela comissão julgadora do Prêmio São Paulo Cidade 2007. 

 

1. Cidadãos e Sociedade  

1.1 Conhecimento das necessidades dos usuários, dos cidadãos e da sociedade 

1.1.1 Demanda: “População Residente” 

Para definir quais os segmentos sociais mais necessitados da proteção da 

Assistência Social sob uma nova perspectiva, a Fundação Seade vai produzir, em 

2004, índices que associam indicadores sócio-econômicos e demográficos. Trata-se de 

metodologia e procedimentos técnicos que combinam um conjunto de variáveis de 

forma a gerar, de acordo com a carga (peso) relativa de cada uma, um fator que 

expressa uma correlação extremamente forte entre elas. Esses índices arranjam 

diferentes agrupamentos sociais nos territórios da cidade, possibilitando maior precisão 

na identificação do público alvo com as suas reais necessidades e uma ação pública 

mais eficiente e eficaz. 

Utilizado como instrumento de definição dos segmentos sociais alvos das 

políticas implantadas pela SMADS, o  Índice Paulista de Vulnerabilidade Social  (IPVS) 

obedece a uma lógica que confere à pobreza um novo conceito: vulnerabilidade de 

pessoas, famílias e comunidades, é vista como ”uma combinação de fatores que 

possam produzir uma deterioração de seu nível de bem estar, em conseqüência de sua 



exposição a determinados tipos de riscos. Neste sentido, o conceito “vulnerabilidade” é 

uma noção multidimensional na medida em que afeta indivíduos, grupos e 

comunidades em planos distintos de seu bem-estar, de diferentes formas e intensidade. 

Entre os fatores que compõem as situações de vulnerabilidade social estão: a 

fragilidade ou desproteção ante as mudanças originadas em seu entorno, o desamparo 

institucional dos cidadãos pelo Estado, a debilidade interna de indivíduos ou famílias 

para realizar mudanças necessárias, a fim de aproveitar o conjunto de oportunidades 

que se apresentam; a insegurança permanente que paralisa, incapacita e desmotiva no 

sentido de pensar estratégias e realizar ações com objetivo de lograr melhores 

condições de vida” (IPVS – Espaços e dimensões da pobreza nos municípios do Estado 

de São Paulo – Metodologia, p. 4).  

Uma rápida passagem pela história da ocupação geográfica da cidade de São 

Paulo nos permite afirmar, sem equívocos, que esta se fez pela lógica da desordem, 

que a sua ocupação obedeceu a critérios de grupos sociais ou de indivíduos 

endinheirados que buscavam fazer valer os seus interesses em detrimento do todo 

social, que a sua ocupação desordenada também se efetiva por grandes contingentes 

de pobreza que se aglomeraram em favelas espalhadas pela cidade, que ocuparam 

áreas de mananciais, que ocuparam áreas de risco... 

Conhecer este caos urbano aos pedaços foi a pretensão da Fundação Seade 

com o IPVS. Seguindo a nova lógica – vulnerabilidade social -, as múltiplas dimensões 

distribuem “os pobres” em territórios cujas dimensões chegam a abrigar, em média, 300 

famílias. Esses territórios correspondem às menores unidades de agregação de 

informações sócio-econômicas e demográficas de seus moradores, disponibilizadas 

pelo Censo 2000 do IBGE. 

Essas informações transformadas em índices irão classificar cada território da 

geografia da cidade a partir dos diferentes graus de privação sócio-econômica, dos 

diferentes graus de acesso a bens e serviços públicos e de diferentes proporções de 

contingentes populacionais, segundo as suas demografias. Esses agrupamentos 

formam um mosaico multicolorido onde as cores “quentes” se associam aos altos graus 

de privação e as cores “frias” aos baixos graus de privação.  



Sob a ótica da privação, o mosaico produzido no mapa, pode-se constatar a 

presença, em maior número, dos pedaços de cores “quentes” (laranja escuro e marrom 

escuro) nos extremos da cidade e, em menor número, nas áreas centrais. Esses 

pedaços  representam  setores com  baixíssimo conforto sócio-econômico e ambiental, 

não possuem, ainda, oferta de serviços públicos básicos.  Em termos quantitativos, eles 

representam, somados, 12,9% da população da cidade, ou, em números absolutos, 

1.345.577 pessoas em situação de “Vulnerabilidade Alta” (grupo 5) e em situação de 

“Vulnerabilidade Muito Alta” (grupo 6). 

Essas pessoas quantificadas, qualificadas e territorializadas passam a compor o 

público alvo prioritário para a política de assistência social do município. 

1.1.2 Demanda: “População Não Residente” 

População Adulta em Situação de Rua - Estimativa do número de pessoas em 

situação de rua da cidade de São Paulo em 2003 - FIPE/SMADS-RESUMO 

A estimativa do número de pessoas em situação de rua foi realizada em 29 

distritos da cidade de São Paulo. 



A realização da pesquisa atendeu a múltiplos objetivos. Respondeu, em primeiro 

lugar, à demanda de SMADS por informações que subsidiem seu trabalho de 

planejamento e deu cumprimento à Lei Municipal 12.316/97 e o decreto 40.232 de 2 de 

janeiro de 2001 que torna obrigatória, até o terceiro ano de cada administração, a 

contagem da população em situação de rua. Permitiu, também, que as instituições 

conveniadas com a Prefeitura para atendimento à população em situação de rua, e 

todas as demais instituições que atuam junto à este segmento social, dispusessem de 

informações sobre seu número atual e sua distribuição espacial na cidade. Possibilitou 

a ampliação do acervo de trabalhos que pesquisadores e estudiosos do tema têm à sua 

disposição, com resultados obtidos mediante inferências estatisticamente válidas.  

Considerou-se população de rua o segmento de baixíssima renda que, por 

contingência temporária ou de forma permanente, pernoita nos logradouros da cidade - 

praças, calçadas, marquises, jardins, baixos de viaduto - em locais abandonados, 

terrenos baldios, mocós, cemitérios e carcaça de veículos. Também são pessoas em 

situação de rua aqueles que pernoitam em albergues públicos ou de organizações 

sociais1.  

A prioridade dada ao local de pernoite2, dimensão privilegiada na definição de 

“morador de rua”, condicionou os procedimentos de campo e a apresentação dos 

resultados, dividindo a população em albergados e “pessoas de rua” pernoitando nas 

ruas e demais logradouros da cidade.  

Número de pessoas em situação de rua 

Estimou-se que, em 2003, existiam 10.399 pessoas em situação de rua nos 29 

distritos pesquisados na cidade de São Paulo. Desse total, 4.213 (40,5%) pernoitavam 

nas ruas e demais logradouros da cidade, enquanto 6186 (59,5%) encontravam-se 

albergados. O número de pessoas em situação de rua albergadas é quase 50% 

                                                 
1 Caracterização Sócio Econômica dos Moradores de Rua da Cidade de São Paulo, pg. 5,FIPE/SSAS, 2000. A mesma definição é 

dada por Vieira, M.A.C., Bezerra, E. e Rosa, C.M.M. (1992). População de rua: quem é, como vive, como é vista. São Paulo: 

Hucitec. 
2 A literatura sobre moradores de rua mostra que, no Brasil e em vários outros países a definição de morador de rua também tem 

como referência o local de pernoite. Ver, por exemplo Marpsat, M. (2000) Les sans domicile à Paris et aux Etats-Units. Paris: 

INSEE, Données Sociales. 



superior ao total de pessoas pernoitando nas ruas, refletindo uma forte expansão no 

número de vagas da rede de serviços de SMADS3. 

A distribuição das pessoas em situação de rua nos 29 distritos da cidade não se 

alterou significativamente. Assim, a área central da cidade e Santana (os 11 distritos 

recenseados) abrigavam, em 2000, 62,2% das pessoas em situação de rua, passando 

este percentual para 61,6% em 20034. A distribuição da população entre albergados e 

pessoas pernoitando nas ruas nesses distritos, entretanto, se alterou: em 2000, 58,3% 

pernoitavam nas ruas, enquanto que, em 2003, esse percentual cai para 44,2%. Assim 

embora o número absoluto de pessoas pernoitando nas ruas da área central tenha 

praticamente se mantido, entre 2000 e 2003, sua participação na população total caiu, 

dando medida de eficácia da ação da secretaria junto ao segmento. 

A distribuição das pessoas em situação de rua nos 11 distritos recenseados 

mostra forte concentração na República, Pari, Santa Cecília e Sé. A desagregação dos 

totais, entretanto, mostra que, nesses distritos, varia a participação das pessoas 

pernoitando em albergues. Assim, no Pari, o total encontrado reflete fortemente o 

número de albergados, 

enquanto que em Sé, a 

maior participação refere-se 

às pessoas pernoitando nas 

ruas. O total encontrado em 

Santa Cecília, entretanto, 

mostra participação bastante 

eqüitativa entre albergados 

e pessoas pernoitando nas 

ruas.  

    Figura 2 - distribuição espacial  das pessoas em situação 

                     de rua  nos distritos centrais da cidade, 2003 

 

 

                                                 
3 O total de vagas oferecido pela rede de atendimento de SMADS passa de 2866 em janeiro de 2001 (total no município) para 

mais de 6332 em outubro de 2003,  número esse que corresponde ao número de vagas apenas na área da pesquisa. 
4
 Não há erro associado à estimativa, uma vez que os distritos da área central foram todos eles recenseados.  



1.2 Identificação dos serviços prestados 

Para a identificação dos serviços 

prestados, estamos desenvolvendo 

o projeto “Caracterização dos 

Setores Censitários de Muito Alta 

vulnerabilidade”. 

O Mapa da Vulnerabilidade 

categoriza o Setor Censitário (menor 

unidade de agregação de dados) em 

6 grupos caracterizados por 

diferentes intensidades e tipos de carência. Para dimensionar a vulnerabilidade, 

variáveis quantitativas selecionadas do Censo 2000-IBGE foram agrupadas a partir de 

uma análise de correspondência, gerando um ranking de índices fatoriais. Uma vez 

dimensionada a vulnerabilidade, coube-nos a tarefa de adicionar um outro conjunto de 

informações sobre os setores. Nesta primeira fase, selecionamos os setores de “Muita 

Alta Vulnerabilidade” (Grupo 6) objetivando registrar as dinâmicas sociais, políticas, 

culturais, transformações urbanas, questões sociais mais urgentes,  potencialidades. 

Compõe ainda este relatório um novo formato de leitura das variáveis selecionadas pela 

Fundação Seade.  

Por meio de fontes 

documentais, fontes 

bibliográficas 

produzidas pelas várias 

áreas do setor público 

municipal e estadual, e 

do conhecimento 

técnico e empírico foram 

registradas e 

organizadas 

informações sobre os 

Setores de “Muito Alta 



Vulnerabilidade” (Grupo 6).  

Estas informações aqui organizadas, que se somam às variáveis quantitativas 

selecionadas pela Fundação Seade, dizem respeito aos seguintes blocos de 

indicadores: 

Ø    práticas políticas/institucionais,  relações sociais e culturais 

Ø    infraestrutura e risco 

Ø    uso e ocupação do solo 

Ø    atividades econômicas 

Ø    presença e/ou acesso aos serviços públicos    

  

1.3 Canais de relacionamento com os usuários 

Um canal importante de relacionamento com os usuários foi a criação da série 

histórica “Serviços em Foco”. Com ela pretendeu-se fazer chegar ao usuário dos 

nossos serviços, em particular, e ao cidadão, em geral, informações sobre as ações da 

SMADS.  

Além desse papel, a série tem como 

objetivo instrumentalizar as ações 

intersetoriais. A despeito de muitas práticas 

já se orientarem sob o domínio da 

descentralização e da intersetorialidade, 

ainda pouco se faz junto. Cada lugar 

responde a uma parte constituída no 

processo de elaboração e implementação 

das políticas públicas municipais. À 

educação compete educar, à saúde compete 

tratar , à assistência compete cuidar. Muitas 

ações que respondem às competências 

ainda se fazem isoladas, fragmentadas, 

ferindo o princípio da incompletude institucional preconizado pelo ECA – Estatuto da 

Criança e do Adolescente. 

Figura 5 



Esta ausência de integralidade impede a efetivação de uma rede de proteção, 

produz desperdício dos parcos recursos, penalizando, assim, grande parte da já sofrida 

população paulistana. Vista como objetivo ainda a ser alcançado pela PMSP, a ação 

intersetorial é a única capaz de realizar a integração das políticas.  

1.4 Métodos para avaliar a satisfação dos usuários  

Além dos relatórios de avaliação de resultado dos serviços, detalhados mais 

adiante no capítulo 4, destacamos a 

nossa primeira pesquisa qualitativa 

realizada, utilizando a técnica “Focus 

Groups”.  Técnica que compreende 

entrevistas em grupo, orientado por 

roteiro de discussão e tem a finalidade 

de perceber tendências, gerar hipóteses 

sobre opiniões, usos e costumes, 

crenças, valores, experiências, atitudes, 

comportamentos, etc... São técnicas 

muito utilizadas para conhecer a opinião 

dos usuários e/ou servidores sobre os 

vários aspectos dos serviços ofertados.  

1.5 Promoção da transparência e do controle social 

O compromisso dessa gestão, ao executar a Política da Assistência Social, é o 

de contribuir decisiva e efetivamente no combate à pobreza. Este combate se 

materializa com a produção de políticas públicas que trazem as marcas de uma 

construção que envolve o cidadão: seja como alvo das ações, seja como protagonista 

(sujeito) das ações. Nesse sentido, a informação é instrumento fundamental para que o 

cidadão realize a sua cidadania. Trata-se do reconhecimento do cidadão com direitos 

de acesso à produção-circulação de informações. Nesse sentido, empreendemos ações 

de mão dupla, ou seja, fazemos chegar aos usuários as informações produzidas por 

este “Observatório”, ao mesmo tempo em que se constituem em fontes de informação. 

Os nossos canais institucionais de comunicação privilegiados são os “observatórios 

regionais”. Além, evidentemente, do controle exercido pelo COMAS – Conselho 
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Municipal de Assistência Social e pelo CMDCA – Conselho Municipal de Direitos da 

Criança e do Adolescente.  

 

2. Pessoas  

2.1 Formas de avaliação do desempenho, reconhecimento e incentivo para atingir 

resultados 

Organograma 

 

 

 

 

 

Os recursos humanos para a realização das ações atribuídas e de 

responsabilidade desta Coordenadoria estão distribuídos de acordo com o 

organograma acima. 

As avaliações de desempenho são realizadas a partir de um sistema de 

indicadores que reflete o cumprimento das ações e das estratégias definidas pelas 

atribuições e responsabilidades da Coordenadoria, em geral, e, em particular, das 

divisões que compõem o organograma. Esses indicadores são expressos através de 

diferentes dimensões e que contêm as seguintes características: relevância, 

mensurabilidade, objetividade e capacidade de gerenciamento (este especificado em 

termos de prazo e objeto, de fácil compreensão e assimilação). 

 

2.2 Capacitação e desenvolvimento de servidores para executar os serviços 

  Os cursos de capacitação que fornecem subsídios conceituais e práticos para os 

servidores da Coordenadoria do Observatório de Políticas Sociais são realizados no 

ESPASO – Espaço Público do Aprender Social, que conta, inclusive, com o Cecoas – 

Centro de Conhecimento da Assistência Social. Este Centro abriga, entre outras, uma 

biblioteca, sala de leitura para pesquisa, tecnologia de sistemas informatizados para 

acessar produção nacional e internacional de títulos referentes à área da Assistência 

Social, Educação, Sociologia etc... Além dos cursos de capacitação, os servidores 



participam, em âmbito nacional e internacional, de Seminários, Congressos, Cursos de 

Especialização, Conferências etc...  

Últimas participações dos servidores do Observatório em atividades de capacitação 

Oficina de Pesquisa Qualitativa Instituto NOOS 

Rio de Janeiro/RJ 

30 de junho 3 servidores 

Projeto de Capacitação de 

Avaliadores do Prêmio Itau-

Unicef 

Cenpec-Centro de Estudo e 

Pesquisa. em Educação, Cultura 

e Ação Comunitária – São 

Paulo/SP 

Em andamento – 

40 horas 

3 servidores 

 

2.3 Organização dos trabalhos e da equipe para estimular o melhor desempenho 

 Tanto para a realização dos trabalhos de “rotina” quanto das solicitações “ad 

hoc”, a montagem das equipes foi feita buscando imprimir um caráter multidisciplinar. 

São várias as formações dos servidores que compõem as equipes do “Observatório”: 

Sociologia, Psicologia, Geografia, Arquitetura, Serviço Social, Pedagogia, História, 

Administração de Empresas. Esses profissionais estão habilitados a dar conta de um 

conjunto de ações: definir quais as informações auxiliam a ver a realidade dos 

segmentos sociais que são alvos da SMADS – contexto – mais claramente; selecionar 

alguns indicadores sociais e econômicos: população, renda, escolaridade, emprego e 

desemprego, saúde, transportes, saneamento, dentre outros...; descrever 

acontecimentos que tenham sido relevantes para a compreensão dos problemas 

sociais atuais. Por exemplo, surgimento ou declínio de áreas comerciais/industriais, 

construção de conjuntos habitacionais, presença de cortiços e/ou favelas, obras 

urbanas e/ou intervenções urbanas interligadas etc...; tabular dados, organizar 

informações referentes aos aspectos demográficos e físicos...;destacar os segmentos 

sociais vulnerabilizados...; analisar os programas, projetos e serviços oferecidos...; 

realizar síntese da questão social - reforçar as situações que devem ser objeto de 

atenção no plano regional de ação, justificando priorizações e identificando quais 

exigem intervenção de caráter mais amplo...; entre outras tantas. 

Esse quadro multidisciplinar foi capaz de garantir a generalidade da Política de 

Assistência Social, nas suas particularidades, nas suas especificidades. E vem 



promovendo as trocas de experiências e conhecimentos entre os seus pares na direção 

de um melhor desempenho, ou na construção de um produto de excelência.  

As estratégias para os processos de trabalho são horizontais: reunião 

sistemática de todo o coletivo para o tratamento de temas mais gerais da Política de 

Assistência Social e da Política de Informação; e reuniões sistemáticas das equipes por 

divisão da Coordenadoria (Avaliação e Monitoramento, Pesquisa e Parcerias) para o 

tratamento das questões específicas a serem trabalhadas. E são verticais: reunião dos 

coordenadores das divisões com o coordenador do Observatório para os 

encaminhamentos das demandas sejam elas rotineiras ou pontuais. 

 

2.4 Fatores que afetam a motivação, a satisfação, a valorização do bem-estar dos 

servidores 

 São muitos os fatores que podem interferir no cotidiano dos processos de 

trabalho causando desmotivação, insatisfação e mal-estar dos servidores que compõem 

o quadro de recursos humanos do Observatório. Desde um gerenciamento 

verticalizado, não disposto a um tratamento horizontal e democrático na relação com os 

subordinados até as condições objetivas de trabalho oferecidas podem ser fatores 

geradores de insatisfações. Podemos afirmar com segurança que nenhum desses 

atuam de forma a gerar qualquer tipo obstáculo para o bom andamento dos trabalhos 

realizados. Quando na eminência de qualquer problema, imediatamente são acionados 

os mecanismos de enfrentamento para a sua superação, seja no plano interno do 

Observatório, seja no seu encaminhamento para outras instâncias da Secretaria, 

quando necessário. No item, a seguir, descrevemos os nossos mecanismos de 

superação e de incentivo.  

2.5 Mecanismos para incentivar a participação e o envolvimento dos servidores 

 As estratégias apontadas no item 2.3 (organização dos trabalhos e da equipe...) 

são, ao mesmo tempo, mecanismos articuladores, desaguadouros de todas as 

questões referentes às relações entre os profissionais envolvidos nos processos de 

trabalho e instâncias de decisão sobre as resoluções dos problemas a serem 

enfrentados.  



 

DEFINIÇÃO DE 
OBJETIVOS, LINHAS 
DE AÇÃO, METAS E 

INDICADORES 

EXECUÇÃO 

CORREÇÃO 
DOS OBJETIVOS 

E PLANOS 

CORREÇÃO DAS 
AÇÕES ENVOLVIDAS 

NA EXECUÇÃO 

AVALIAÇÃO DE 
DESEMPENHO 

MENSURAÇÃO DOS 
RESULTADOS 
DAS AÇÕES 

São constantes as produções de diagnósticos em busca das soluções dos 

problemas objetivos (falta de insumos, ineficiência da organização dos fluxos, 

procedimentos excessivamente burocratizados, falta de agilidade nos processos e 

procedimentos de trabalho...); e subjetivos (cognitivo, emocional e psicológico) que 

afetam a motivação, a satisfação e a valorização do bem-estar dos servidores. Esses 

diagnósticos são também considerados instrumentos da ação técnica e podem ser 

entendidos como análise do contexto. Partem da premissa de que é necessário analisar 

a realidade vivida no cotidiano para o desenvolvimento dos processos de trabalho. 

Descrevem e entendem a realidade na qual se pretende intervir e modificar.  

Todos os funcionários do Observatório são protagonistas na produção dos 

diagnósticos para a solução dos problemas a serem enfrentados no cotidiano dos 

processos de trabalho.  

3. Processos 

3.1 Identificação dos principais processos e de seus objetivos 

3.2 Mecanismos de controle e medição do desempenho dos resultados dos 

processos 

 

Ciclo de Planejamento – Execução - Controle 

Para a identificação 

dos principais 

processos, de seus 

objetivos e de seus 

mecanismos de 

controle e medição 

do desempenho dos 

resultados, 

apoiamo-nos na lógica matricial do método Marco Lógico (também conhecido como 

Logical Framework, LogFrame, MPP - Matriz de Planejamento de Projetos). Trata-se de 

um método desenvolvido para elaboração, descrição,   acompanhamento e avaliação 

de programas e projetos, envolvendo, desta feita, os processos breves do processo 



global da produção da política de informação, compreendendo a sua concepção, 

objetivos gerais e específicos, os resultados esperados, as atividades realizadas, 

relacionando-os com os indicadores, meios de verificação e condições de êxito, 

permitindo medir seu sucesso.  

 Os elementos básicos da matriz são:  

 

OBJETIVOS ATIVIDADES INDICADORES MEIOS DE 

VERIFICAÇÃO 

PREMISSAS 

 

 Para uma “idéia geral” da utilização do Marco Lógico como método para 

identificação e avaliação de desempenho, tomamos como exemplo, a seguir, o modelo 

de uma ação desenvolvida: 

Dos Objetivos 

• Conduzir as atividades da COPS responsabilizando-se por sua boa execução e 

fidelidade à política social do município de São Paulo, além de articular o apoio 

político-institucional que assegure melhores condições para execução e 

sustentabilidade de suas ações. 

Das Atividades 

• 1.1Participar de eventos, encontros, seminários, congressos e fóruns que 
tenham foco nas ações de desenvolvimento e assistência social. 

• 1.2 Analisar estudos, relatórios e trabalhos relativos às ações de assistência e 
desenvolvimento social 

• 1.3 Avaliar o monitoramento das tendências de desenvolvimento ou de mudança 

dos indicadores apresentados pelas áreas internas da COPS. 

Dos Indicadores 

ð  No. horas de capacitação e participação em seminários, congressos e demais 
eventos. 

ð  Horas de dedicação (leituras de artigos, trabalhos e outros) 
 

Dos Meios de Verificação 

Instrumental: 
ð  Registro de horas de capacitação 
Freqüência: mensal 
Responsável: Coordenador Geral e Assessora da Coordenação Geral. 

Responsável: Coordenador Executivo e Assessora da Coordenação Executiva  
Providência: Definir instrumentais e Elaborar Planos Físico-Financeiro 



3.3 Desenvolvimento de parcerias 

 Para buscar os melhores resultados das nossas ações previstas nas atribuições 

e responsabilidades efetivamos parcerias com instituições de larga experiência no 

desenvolvimento de pesquisas quantitativas e qualitativas, censos e estimativas, e de 

sistemas informatizados. Dentre as instituições parceiras, destacamos a FIPE – 

Fundação Instituto de Pesquisa Econômica que vem produzindo sistematicamente (de 

3 em 3 anos) o Censo de População em Situação de Rua e de Criança, e, ainda em 

andamento, o Censo de Criança e Adolescente em Situação de Trabalho de Rua da 

Cidade de São Paulo. E a Fundação Seade que, além da construção do IPVS – Índice 

Paulista de Vulnerabilidade Social, trabalhou na produção dos indicadores sociais do 

Controle de Dados de Execução.  

 

3.4 Uso eficiente dos recursos disponíveis, incluindo o orçamentário 

 O Observatório ocupa espaço na SMADS para exercer atividade-meio. Para a 

garantia dos insumos necessários para a realização das atividades são elaborados 

planos físico-financeiros que são incorporados ao orçamento geral da SMADS. A maior 

parte dos recursos financeiros é prevista para os grandes contratos (que seguem à 

risca os princípios republicanos) realizados pelo Observatório junto aos nossos 

parceiros. Este ano foi orçado, por exemplo, recursos para o Censo de Criança e 

Adolescente em Situação de Trabalho de Rua da Cidade de São Paulo que está sendo 

feito pela FIPE – Fundação Instituto de Pesquisa Econômica. O cronograma 

estabelecido no projeto está sendo monitorado pelo Observatório. O pagamento é feito 

mediante parecer técnico de um servidor habilitado pelo Observatório quando do 

término de cada fase prevista no projeto. 

 

4. Resultados 

4.1 Resultados dos principais indicadores de desempenho e uso das informações 

comparativas 

Em consonância aos objetivos de exercer a vigilância socioassistencial e 

responder pelo monitoramento e avaliação de benefícios, serviços, programas e 

projetos que constituem a política de Assistência Social na cidade de São Paulo, o 



 

Efetividade 

Eficácia 
Eficiência 

Qualidade 

Relacionam 
produtos com 

recursos 

Medem o nível de 
cumprimento dos 

objetivos 

Avaliam atributos 
com respeito a 

normas, referências 
externas ou 

satisfação dos 
beneficiários 

(usuários) 

Centro de Monitoramento e Avaliação consolida, mensalmente, as informações de 

atendimento da rede de serviços sócio-assistenciais vinculadas a SMADS e produz, 

trimestralmente, relatórios com informações quanto ao número de unidades de serviços, 

capacidade de 

atendimento, 

lotação final, 

número de 

atendimentos 

etc., que nos 

permitem 

diversas 

leituras e 

análises, cruzamentos e comparações. Ressalta-se que as informações do atendimento 

ao público usuário, conciliadas a outros dados relativos à gestão e execução das 

políticas sociais, podem demonstrar a abrangência dos serviços, o desempenho das 

organizações conveniadas na execução dos mesmos e possibilitar maior visibilidade 

sobre o direcionamento adotado pela Secretaria no desenvolvimento das políticas 

sociais.  

 
Para atender a esta atribuição foi realizada ampla discussão visando a 

reestruturação do sistema de coleta, processamento, análise e divulgação de dados de 

execução dos serviços da rede sócio-assistenciais. Como resultado, foram elaborados 

instrumentais mais eficazes e que tornaram a coleta de dados mais simples por parte 

das unidades executoras dos serviços. As novas planilhas já estão sendo implantadas e 

servem de base para a formulação de um sistema informatizado que já se encontra em 

fase de elaboração. 

 
4.2  Elaboração de Indicadores de Resultados 
 

Em parceria com a Fundação SEADE, foram desenvolvidos instrumentais de 

registro, armazenamento e recuperação de informações destinados à gestão, 

monitoramento e avaliação das unidades de serviço. A fundamentação para a 

construção da metodologia de gestão, monitoramento e avaliação apóia-se nos 

Figura 8 



referenciais dos estudos de avaliação de políticas públicas que se encadeiam a partir 

do reconhecimento da intencionalidade da ação pública expressa nos objetivos 

definidos para a política que se quer avaliar.  

É preciso, antes de tudo, identificar os objetivos visados pela política, pois são 

eles que irão determinar os objetivos da avaliação e, com isso, estruturar os critérios de 

aferição de seu sucesso e orientar a definição dos indicadores e a escolha dos temas e 

variáveis de investigação.  Assim, a partir da análise dos programas municipais, dos 

tipos de proteção social e dos níveis de complexidade dos serviços sociais se procedeu 

ao agrupamento das unidades de serviço em categorias, que considerem, dentre 

outras, a natureza do serviço prestado e o público usuário.  

4.3. Sistemas Informatizados dos Dados de Execução e das Organizações 

Estes Sistemas, em fase de construção, possibilitarão o cadastro de formulários-

padrão de indicadores para monitoramento dos serviços assistenciais prestados pelas 

Organizações conveniadas. Esses formulários serão pesquisas a serem preenchidas 

periodicamente pelas Organizações, ou pelas próprias SAS, quando a Organização não 

tiver acesso a meio eletrônico.  

Esse cadastramento on-line permitirá acesso em tempo real desses indicadores 

e de uma análise desses dados por parte da SMADS. A SMADS poderá gerar relatórios 

sintetizados desses dados e com cruzamento de informações que sejam pertinentes.  

 

4.4 Identificação de melhorias nas práticas de gestão e disseminação do 

conhecimento 

As figuras abaixo representam as melhorias das práticas de gestão.  Para a 

continuidade da execução dos programas de transferência de renda foi adotada uma 

nova estratégia para a realização dos cadastros dos beneficiários: a ação territorial. 

Partindo da premissa de que “focalização é precisão”, os critérios para selecionar as 

áreas que sofrem maiores privações obedeceram a lógica do IPVS – Índice Paulista de 

Vulnerabilidade Social. Antes da introdução da ação territorial possibilitada pelos 

indicadores criados, a escolha das demandas dos nossos serviços não tinha a precisão 

desejada e provocava dispersão, assim, não atingia parcelas da população 



historicamente excluídas de qualquer política pública, como mostra a figura 9 (pontos 

azuis que representam os locais de moradia dos beneficiários, muitos estão fora dos 

setores censitários do grupo 6 – “muito alta vulnerabilidade”). Com instrumentos mais 

precisos, foi possível fazer chegar aos segmentos sociais que mais necessitam das 

políticas da Assistência Social, os programas de transferência de renda como mostra a 

figura 10 (pontos laranjas que representam os locais de moradia dos beneficiários, 

todos estão dentro dos setores censitários do grupo 6).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9 – 
Antes da ação 
territorial 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deve-se ainda levar em conta que esta estratégia possibilita, por meio de 

medições periódicas, mensurar a eficácia e o impacto das ações públicas 

implementadas nos territórios.  

A disseminação do conhecimento (instrumentos, metodologias, estratégias etc...) 

é uma preocupação constante desta direção. Todos os envolvidos, como agentes 

produtores ou receptores das nossas políticas, tiveram e têm acesso a todo 

conhecimento acumulado, já produzido, ou a ser produzido por meio dos nossos 

parceiros distribuídos entre as 31 Subprefeituras. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10 – 
Depois, com a 
ação territorial 


