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AGENDA 

 Contexto:  

 A Carreira dos APPGGs  

 A Divisão de Apoio à Gestão Governamental / Sec. Mun. de Gestão 

 Definição de resultados e metas 

 Mensuração de desempenho: elaboração dos indicadores 

 



SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO - SG 

Secretaria Municipal de 
Gestão 

COEGE  

Coordenadoria de Estratégias de 
Gestão 

DGEGOV  

Departamento de Gestão 
Governamental 

DGPM 

Divisão de Gestão do Programa de 
Metas 

DAGG 

Divisão de Apoio à Gestão 
Governamental 

Organograma: 

 

 Decreto 57.775/17 

 

 



ANALISTAS DE POLÍTICAS PÚBLICAS E GESTÃO 

GOVERNAMENTAL 

 Carreira nova: lei de criação e realização do concurso em 2015 

 Exercício descentralizado: servidores da SG atuam em diversos órgãos da PMSP 

 Atuação por projetos dentro de linhas de atuação na área de gestão pública 

 Modelo atual: 

PTI Plano de Trabalho Individual 

  Elaborado pelo/a APPGG 

  Contém diagnóstico do órgão, os projetos e possíveis desafios à atuação  

  Descreve relação dos projetos com instrumentos de planejamento (PPA, LDO, LOA, 

PdM) 

   Pactuação do PTI entre APPGG, chefia imediata e órgão gestor 



DIVISÃO DE APOIO À GESTÃO GOVERNAMENTAL 

 Órgão gestor da carreira dos Analistas de Políticas Públicas e Gestão 

Governamental (APPGGs)  

 Principais funções: 

Coordenar o 

Exercício 

Descentralizado 

Fortalecer 

Institucionalmente a 

Carreira na PMSP 

Reconhecimento e 

Valorização dos 

APPGGs como uma 

Carreira de Estado 



LINHA DO TEMPO – DAGG/APPGG 
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Geração de Valor Público para a Prefeitura Municipal de São Paulo 

e 

Reconhecimento e Valorização como Carreira de Estado 

 
Alocação em 

projetos 
estruturantes e 

prioritários 

 

Acompanhamento 
e desenvolvimento 

individual 
contínuo 

 
 

Avaliação 
permanente 

 
 

 
 

Disseminação de 
boas práticas 

 
 

 
Consolidação e 

fortalecimento do 
modelo de gestão 

da carreira 

 

Coordenar o Exercício Descentralizado dos APPGGs  
e 

Institucionalizar a carreira na PMSP 
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DIRETRIZES NORTEADORAS – GESTÃO DA CARREIRA 

APPGGS 



APPGGs geram valor público para a PMSP 

(entrega de resultados estruturantes, promoção de integração entre áreas, gestão do conhecimento, promoção de inovação, entre outros)  

APPGGs alocados em 
projetos estruturantes e 

prioritários 

APPGGs acompanhados e 
desenvolvidos 
continuamente 

APPGGs avaliados 
continuamente  

Atuação APPGG pactuada 
entre COEGE e secretarias 

 

Maior alinhamento entre 
perfis profissionais e 

necessidades da PMSP 

Gaps de desenvolvimento 
mapeados e formações 

oferecidas 

 
Eventos para troca de 

experiências realizados 

 

PAIs atualizados 

PTIs atualizados  
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Metodologia de avaliação do 
PTI implementada 

 
Avaliação de estágio 

probatório (1ª e 2ª AEDs) 

Guia para  

construção e repactuação do 
PAI e PTI  

APPGGs alocados no PdM ou 
Orçamento 

Normativos revistos e 
publicados 

APPGGs são reconhecidos e valorizados como carreira pública municipal  

Boas práticas 
disseminadas entre a 

carreira e a PMSP 

Diretrizes da 

gestão da carreira 
consolidadas 

Metodologia de 
acompanhamento periódico 

implementada  

Avaliação de  

estágio probatório 
implantada 

 

 
Normativos da carreira 
revistos e aprimorados 

 

Parcerias  

estabelecidas e cursos da 
EMASP aprimorados 

Fluxo atualizado da gestão 
da carreira 

Fóruns bimestrais e evento 
anual 

Repositório Digital 

Boletim dos APPGGs  
Documento Norteador 

 

Entregas dos APPGGs 
disseminadas  

 

Gestão do conhecimento 
realizada pela DAGG 

 

Reuniões individuais 
trimestrais 

Programa de Mentoring 

 
Metodologia efetiva de 
avaliação dos Planos de 

Trabalho Individuais 

 
Instrutoria no âmbito da 

própria carreira 

 
Grupos de Trabalho 

 

Gestão por Competências 

Árvore de Resultados  



CONSTRUÇÃO DOS INDICADORES 

Quais a relevância dos indicadores para mensuração do desempenho?  

o Diagnóstico da realidade  

o Subsidia a tomada de decisão 

 

Os CINCO PASSOS para elaboração de indicadores:  

1. O que mensurar? 

2. Como mensurar? 

3. Coleta de informações 

4. Mensuração 

5. Comunicação 

 

GESPUBLICA, 2009 - Produto 4: Guia Referencial para Medição de Desempenho e Manual para Construção de Indicadores. Brasília: Dezembro de 2009. 

 



APPGGs geram valor público para a PMSP 

(entrega de resultados estruturantes, promoção de integração entre áreas, gestão do conhecimento, promoção de inovação, entre outros)  

APPGGs alocados em 
projetos estruturantes e 

prioritários 

APPGGs acompanhados e 
desenvolvidos 
continuamente 

APPGGs avaliados 
continuamente  

Atuação APPGG pactuada 
entre COEGE e secretarias 

 

Maior alinhamento entre 
perfis profissionais e 

necessidades da PMSP 

Gaps de desenvolvimento 
mapeados e formações 

oferecidas 

 
Eventos para troca de 

experiências realizados 

 

PAIs atualizados 

PTIs atualizados  
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Metodologia de avaliação do 
PTI implementada 

 
Avaliação de estágio 

probatório (1ª e 2ª AEDs) 

Guia para  

construção e repactuação do 
PAI e PTI  

APPGGs alocados no PdM ou 
Orçamento 

Normativos revistos e 
publicados 

APPGGs são reconhecidos e valorizados como carreira pública municipal  

Boas práticas 
disseminadas entre a 

carreira e a PMSP 

Diretrizes da 

gestão da carreira 
consolidadas 

Metodologia de 
acompanhamento periódico 

implementada  

Avaliação de  

estágio probatório 
implantada 

 

 
Normativos da carreira 
revistos e aprimorados 

 

Parcerias  

estabelecidas e cursos da 
EMASP aprimorados 

Fluxo atualizado da gestão 
da carreira 

Fóruns bimestrais e evento 
anual 

Repositório Digital 

Boletim dos APPGGs  
Documento Norteador 

 

Entregas dos APPGGs 
disseminadas  

 

Gestão do conhecimento 
realizada pela DAGG 

 

Reuniões individuais 
trimestrais 

Programa de Mentoring 

 
Metodologia efetiva de 
avaliação dos Planos de 

Trabalho Individuais 

 
Instrutoria no âmbito da 

própria carreira 

 
Grupos de Trabalho 

 

Gestão por Competências 

PASSO 1. O que mensurar? 



MENSURAÇÃO DE RESULTADOS – DEFINIÇÃO DOS 

INDICADORES 

APPGGs alocados no 
PdM e Orçamento 

Fóruns bimestrais e 
evento anual 

Reuniões individuais 
trimestrais 

APPGGs alocados em 
projetos estruturantes 

e prioritários 

APPGGs 
acompanhados e 

desenvolvidos 
continuamente 

Boas práticas 
disseminadas entre a 

carreira e a PMSP 

Diretrizes Resultados Indicadores 

Ter pelo menos 50% 
dos APPGGs alocados 
no PdM e Orçamento 

Realizar no mínimo 3 
reuniões individuais 
por APPGG por ano 

Realizar 5 fóruns 
temáticos, com a 
presença de pelo 
menos 30% dos 

APPGGs, e 1 evento 
anual com 50% dos 

APPGGs 

PASSO 2. Como mensurar? 



COLETA DE INFORMAÇÕES E CONSTRUÇÃO DE BANCO DE 

DADOS 

PASSO 3. Coleta de informações 

Cenário:  

 

o Informações existentes, porém dispersas em diferentes planilhas e pastas 

o Informações existentes, porém traduzidas em dados pouco estruturados  

o Informações não existentes 

 

1º PASSO:  

 

 Organizar as informações existentes e padronizá-las 

 Coletar as informações existentes em instrumentos de trabalho e traduzir para o banco de 

dados na forma de dados mensuráveis 

 Estruturar um banco de dados 

 



ORGANIZAR AS INFORMAÇÕES EXISTENTES 

PASSO 3. Coleta de informações 



COLETAR INFORMAÇÕES PRESENTES EM OUTROS 

INSTRUMENTOS DE TRABALHO 

PASSO 3. Coleta de informações 



ALOCAÇÃO EM PROJETOS ESTRUTURANTES E PRIORITÁRIOS 

PASSO 3. Coleta de informações 



MENSURAR OS RESULTADOS - DASHBOARD 

PASSOS 4. Mensuração E 5. Comunicação 



PRÓXIMOS PASSOS: ESTRUTURA DE ACOMPANHAMENTO E 

ALIMENTAÇÃO 

METAS PERIODICIDADE 

1. APPGGs alocados no PdM e 

Orçamento 
Trimestral  

2. Reuniões individuais trimestrais Semanal 

3. Fóruns bimestrais e evento anual Por projeto/evento 

 Periodicidade da Alimentação: 

 Acompanhamento semanal/quinzenal nas reuniões de equipe do 

DAGG 



DESAFIOS E APRENDIZADOS DO PROJETO 



DÚVIDAS? PERGUNTAS? 

 

OBRIGADA! 

Bruna Andrade 

Estagiária da SMG – COEGE/DAGG 

brandrade@prefeitura.sp.gov.br 


