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APRESENTAÇÃO 
 

Este relatório corresponde ao quarto produto do 1o ciclo do projeto “Avaliação de 

Resultados de Programas Públicos do Estado de São Paulo”, objeto de contrato entre 

a Secretaria de Planejamento e Gestão – SPG, atual Secretaria da Fazenda e 

Planejamento, e a Fundação Seade, destinado à prestação de serviços técnicos 

especializados para desenvolvimento e aplicação de metodologias de avaliação de 

resultados de programas públicos conduzidos pelo governo do Estado de São Paulo. 

São apresentados os resultados e as recomendações decorrentes do processo de 

avaliação referente aos seguintes programas/ações de governo: Programa Bom Prato 

sob gestão da Secretaria de Desenvolvimento Social – Seds; Fortalecimento da 

Coordenadoria de Planejamento, Gestão e Avaliação do Estado de São Paulo da 

Secretaria de Planejamento e Gestão  – CPGA-SPG/SP1 no processo de elaboração 

e acompanhamento do Plano Plurianual do Estado de São Paulo – PPA; Programa 

Ação Jovem sob gestão da Seds; e estudo da evasão no ensino médio paulista, da 

Secretaria da Educação do Estado de São Paulo. 

O relatório está organizado em quatro capítulos. Cada um deles, dedicado a um 

programa/ação, traz a análise dos resultados das pesquisas finalizadas e as 

recomendações da avaliação ao programa. Além disso, nos Anexos, é apresentada 

toda a produção realizada no âmbito do projeto.  

 

  

                                                           
1 Para efeito deste relatório foi mantida a denominação Secretaria de Planejamento e Gestão, 
conforme nomenclatura à época da pesquisa.  
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AVALIAÇÃO DO PROGRAMA BOM PRATO NO ESTADO DE SÃO PAULO – 

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL – SEDS  

 

O objetivo deste relatório é avaliar o Programa Restaurante Popular Bom Prato, 

considerando aspectos quantitativos – público atendido, número de refeições 

servidas, localização dos restaurantes e gastos realizados pelo programa – e 

informações qualitativas obtidas com os gestores do programa em reuniões na 

Secretaria de Desenvolvimento Social do Estado de São Paulo – SEDS e com 

representantes das organizações sociais responsáveis pela execução do programa 

no seu cotidiano de entrega. Em média são fornecidos 1.200 almoços e 300 cafés da 

manhã a cada dia útil da semana, uma vez que apenas uma unidade tem 

funcionamento no final de semana. 

O presente trabalho traz informações do histórico do programa, sua relevância para 

garantir segurança alimentar em áreas populosas, as características do público que 

frequenta os restaurantes, no sento de mostrar sua focalização em relação ao público-

alvo, informações sobre localização, custos e acessibilidade do público a outras 

políticas sociais, além de recomendações para eventual aperfeiçoamento do 

programa.  

Tendo em vista a importância da localização dos restaurantes para garantir a 

acessibilidade do público, busca-se avaliar quais elementos técnicos poderiam 

fortalecer a escolha de locais para sua implantação, considerados os critérios 

atualmente utilizados: regiões de pelo menos 200 mil pessoas residindo, ou se 

locomovendo na área de localização do restaurante. Neste tópico também foram 

consideradas as possibilidades de acesso a outros espaços que atuam com políticas 

sociais, de modo a articular o programa a outros programas e ações que possam 

melhor apoiar o público atendido, tal como é proposto pela SEDS às organizações 

que gerenciam as unidades. 

Outro tópico importante refere-se às informações sobre recursos disponíveis para o 

programa e custos das instituições conveniadas para a entrega das refeições com a 

qualidade demandada. Também foram analisadas as variações de preços nos quase 

20 anos do programa e as possibilidades que se oferecem para a manutenção do 

mesmo, como, por exemplo, o estabelecimento de parcerias com prefeituras. Por fim 
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foram incluídas informações qualitativas sobre a gestão dos restaurantes do 

programa, de modo a verificar a percepção dos desafios que as entidades enfrentam 

para atender às demandas dos gestores estaduais do programa. 

Breve histórico das condições de gestão do programa 

O Bom Prato foi implantado pelo governo do Estado de São Paulo, em 2000, para 

oferecer refeições de qualidade a preços acessíveis à população de baixa renda, em 

unidades situadas em locais de fácil acesso, com alta concentração de pessoas, 

próximos às regiões centrais, terminais de ônibus ou estações do metrô. Entre 

dezembro de 2000, quando foi inaugurada a primeira unidade do Programa em São 

Paulo, e 2018, com 54 unidades instaladas e cinco em fases diversas de 

implementação, o número de refeições alcançou cerca de 21 milhões ao ano, 

somados almoços e cafés da manhã.2 Os valores orçamentários envolvidos também 

aumentaram consideravelmente, nesse período, passando de cerca de R$ 5 milhões 

para R$ 85 milhões, a preços de 2018. Agregados ao orçamento estadual, os valores 

pagos pelos usuários (R$1,00 no almoço e R$ 0,50 no café da manhã) e por convênios 

com algumas prefeituras elevaram as receitas associadas a este programa para cerca 

de R$ 100 milhões ao ano. 

  

                                                           
2 Apenas uma unidade na capital – a de Campos Elíseos – serve refeições noturnas, no âmbito do 
programa. Mas verificamos que há iniciativas de oferta de refeições e de “sopões” no inverno em 
outras unidades. 
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Gráfico 1 
Evolução do número de refeições, dos recursos orçamentários estaduais e dos 
recursos totais do Programa Restaurante Popular Bom Prato 
Estado de São Paulo – 2001-2018 
 

 
Fonte: Coordenação de Segurança Alimentar e Nutricional – Cosan-SEDS; Fundação Seade. 
Nota: Recursos totais incluem os valores pagos pelos usuários por ano e os recursos das Prefeituras em 2017 

e 2018. Os valores estimados de 2018 consideram o valor empenhado do Programa. 
 

Até 2011, as unidades forneciam apenas almoços, com cerca de 1.200 calorias, a um 

custo de R$ 1,00 para os usuários, sendo que o restante do valor é subsidiado pelo 

governo (na atualização dos contratos de 2018, esse valor passou de R$ 4,19 para 

R$ 4,70). A partir de 2011, os restaurantes passaram a servir também café da manhã, 

contendo em média 400 calorias, a um custo de R$ 0,50 para o usuário e o restante 

(R$ 1,95) custeado pelo governo. Há cotas para crianças que são custeadas 

integralmente pelos recursos do governo, sem desembolso por parte do usuário. 

O público preferencial do programa, além da população com menor renda, é composto 

por “aposentados, desempregados, moradores de rua, trabalhadores de baixa renda 

e subempregados, itinerantes e demais cidadãos que se encontram à margem do 

processo produtivo, adultos e/ou crianças”,3 não havendo exigência de cadastramento 

                                                           
3 Artigo 1º, Resolução SEDS – 0012, de 13/09/2011. 
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como condição de acesso, de modo a não causar constrangimentos a pessoas que 

passam por situações de privação, tal como preconizado em avaliações anteriores.4 

Os restaurantes são geridos por Organizações da Sociedade Civil – OSCs, que até 

2012 eram convidadas a participar do programa, passando, a partir de 2013, a ser 

selecionadas por meio de Edital de Chamamento Público da Secretaria de 

Desenvolvimento Social,5 gestora do programa no Estado desde 2011, em 

substituição à Secretaria da Agricultura que respondeu pelo programa entre 2000 e 

2010.  

Com o objetivo de manter a qualidade e a padronização das refeições servidas em 

todos os restaurantes do programa, a área de qualidade da Coordenação de 

Segurança Alimentar e Nutricional – Cosan da SEDS, formada por nutricionistas, 

define o que deve conter uma refeição, como harmonizar os preparos, o tamanho das 

porções, estabelecendo o que é obrigatório servir,6 bem como a formação mínima das 

equipes.7  

Para monitorar e incentivar correções, quando necessárias, nas atividades diárias 

dessas unidades, a SEDS formou cinco equipes que realizam visitas periódicas.8 A 

Secretaria também tem feito, com regularidade, pesquisas de satisfação nas unidades 

                                                           
4 A Pesquisa “Mapeamento e Caracterização de Restaurantes Populares”, realizada pelo Instituto Polis em 2005, 
apontou que havia preocupação com a utilização de cadastramento como condição restritiva para o acesso dos 
usuários. 
5 A SEDS divulga às entidades candidatas, juntamente com o edital, material que contém orientações e regras de 
funcionamento do programa em suas unidades. Além da legislação pertinente, as entidades candidatas recebem 
Manual de Prestação de Contas, Manual de Boas Práticas de Manipulação dos Alimentos do Bom Prato, 
Procedimentos Operacionais Padronizados – POPS e Manual de Implantação da Unidade. No edital são 
estabelecidas as bases do contrato de chamadas públicas a ser firmado entre a Secretaria e a OSC, prevalecendo 
as propostas de menor preço, para o atendimento de condições estabelecidas nos editais, do número médio de 
refeições a serem servidas diariamente, suas características em termos valores proteicos, bem como as condições 
e regras de funcionamento – equipe mínima, condições de higiene na manipulação dos alimentos, espaço 
adequado para funcionamento, horário de abertura ao público. A efetiva prestação do serviço é aferida por meio 
de sistema eletrônico, com a leitura do cartão magnético entregue ao usuário no ato do pagamento da refeição. 
Conforme consta no Plano de Trabalho divulgado pela SEDS, a unidade tem que atingir o mínimo de 85% das 
refeições previstas. A partir de 2017 as prestações de contas estão todas disponíveis no sitio do Programa. Ver: 

www.seds.gov.br/bomprato. 
6 Essas informações constam no material distribuído às OSCs, especialmente a Resolução SEDS 

13/2018. 
7  Pela definição da SEDS a formação de uma equipe reúne pelo menos 15 profissionais para 

funcionamento do restaurante: nutricionista, gerente, cozinheiro, meio-oficial, nove auxiliares de 
cozinha, auxiliar administrativo e ajudante geral. Isto não conflita com a presença de voluntários para 
funções auxiliares no salão de atendimento, oferecendo apoio a pessoas com deficiências e idosos. 
8 Essas equipes são formadas por nutricionistas e gestoras da SEDS, visando avaliar aspectos 
nutricionais e de gestão das contas e das informações da unidade. 

http://www.seds.gov.br/bomprato
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do Bom Prato, tornando possível aos gestores locais e à SEDS conhecer a avaliação 

dos usuários durante todo o ano.9 

O contexto da segurança alimentar e a baixa integração das políticas de 

segurança alimentar e nutricional no Estado de São Paulo 

A importância da estruturação e manutenção desse programa decorre da legislação 

que garante aos cidadãos o acesso a alimentos em quantidade e qualidade 

adequadas, tal como preconizado pela ONU. O IBGE, por meio de suplemento da 

Pesquisa Nacional de Amostra por Domicílios, acompanhou a diminuição da 

insegurança alimentar no Brasil e nas Unidades da Federação entre 2004 e 2013. Por 

meio da Escala Brasileira de Insegurança Alimentar,10 foi possível mostrar a redução 

substantiva das parcelas da população que se encontravam em situação de 

insegurança alimentar e os diferentes níveis de insegurança alimentar no domicílio. 

No Estado de São Paulo, houve queda de 9,3% para 3,6% de domicílios em situação 

de insegurança alimentar moderada e grave, no período de 2004 a 2013 (Gráfico 2). 

Esses resultados indicam que, embora não haja diferenças em relação à prevalência 

de insegurança grave e moderada quando consideradas as situações de homens e 

mulheres, o mesmo não ocorre segundo diferentes faixas etárias. De acordo com os 

dados da PNAD, as maiores incidências de situações de insegurança alimentar 

                                                           
9 A entidade gestora deve atingir pelo menos 75% de aprovação, considerando-se os quesitos “bom” e 

“ótimo”, conforme consta no Plano de Trabalho. Além disso, equipes de monitoramento (nutrição e 
operacional) realizam vistorias e a SEDS espera que as unidades tenham aprovação superior a 70% 
nos relatórios apresentados. 
10 O instrumento utilizado no levantamento suplementar de Segurança Alimentar da PNAD foi a Escala 

Brasileira de Insegurança Alimentar A entidade gestora deve atingir pelo  
10 O instrumento utilizado – Ebia, que é uma escala psicométrica menos 75% de aprovação, 

considerando-se os quesitos “bom” e “ótimo”, conforme consta no Plano de Trabalho. Além disso, 
equipes de monitoramento (nutrição e operacional) realizam vistorias e a SEDS espera que as unidades 
tenham aprovação superior a 70% nos relatórios apresentados, que mensuram a percepção das 
famílias em relação ao acesso aos alimentos a partir de um questionário composto por 14 perguntas 
sobre a situação alimentar vivenciada no domicílio nos 90 dias que antecedem a entrevista. A cada 
resposta é atribuída uma pontuação a partir da qual se estabelece uma classificação: segurança 
alimentar: acesso regular e permanente a alimentos de qualidade e em quantidade suficiente, não 
havendo a percepção de sofrer restrição no futuro próximo; insegurança alimentar leve: preocupação 
ou incerteza quanto à disponibilidade de alimentos no futuro em quantidade e qualidade adequadas; 
insegurança alimentar moderada: redução quantitativa de alimentos e/ou ruptura nos padrões de 
alimentação resultante da falta de alimentos entre os adultos; insegurança alimentar grave: redução 
quantitativa de alimentos e/ou ruptura nos padrões de alimentação resultante da falta de alimentos 
entre adultos e/ou crianças; e/ou privação de alimentos; fome. Ver Pesquisa Nacional por Amostra de 
Domicílios – PNAD 2013 
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ocorrem entre crianças de zero a 4 anos (5,4%) e de 5 a 17 anos (5,1%),11 mas 

igualmente parcelas não desprezíveis de pessoas adultas e idosas, cerca de 3,4%. 

Esses grupos em situação de insegurança alimentar correspondiam a mais de 1,7 

milhão de pessoas residentes no Estado de São Paulo, em 2013.  

Tais níveis de insegurança alimentar, somados à crise econômica que ampliou o 

desemprego em todo país, reforçam a necessidade de manter o programa e sua 

focalização em grupos populacionais que já são usuários, de modo especial os idosos 

e os adultos em diferentes situações de insegurança alimentar. 

Gráfico 2 
Prevalência de segurança e insegurança alimentar em domicílios particulares 
Estado de São Paulo – 2004-2013 
 

Em % 

 
Fonte: IBGE. Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD). 

 

 

                                                           
11 Segmento populacional atendido preferencialmente por meio de programa de merenda escolar. 
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Tabela 1 

Prevalência de insegurança alimentar moderada ou grave dos moradores em 
domicílios particulares (1), por grupos de idade 
Brasil e Estado de São Paulo – 2004-2013 

Em porcentagem 

Brasil/São Paulo 

Prevalência de insegurança alimentar moderada ou grave                                                                               

 

0 a 4  
anos                                                                     

5 a 17  
anos                                                                    

18 a 49  
anos                                                                   

50 a 64  
anos                                                                   

65 anos  
ou mais                                                                

2004 
 

Brasil 25,4 24,6 17,4  16,5 13,7 
São Paulo 14,1 13,2 9,2  8,4 7,7 

2009 
 

Brasil 17,3 17,5 12,0  11,2 8,8 
São Paulo 8,6 8,8 6,0  6,2 4,4 

2013 
 

 Brasil 11,4 11,2 7,9  8,0 6,4 
São Paulo 5,4 5,1 3,4  3,5 3,3 

Fonte: IBGE. Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD). 

(1) Inclusive os domicílios sem declaração de situação de segurança alimentar. 

 

A focalização do público do Programa Restaurante Popular Bom Prato 

A proposta de avaliação do Programa Restaurante Popular Bom Prato é tributária de 

pesquisas anteriores realizadas, entre 2005 e 2012, pelo Instituto Polis, pelo Ministério 

do Desenvolvimento Social em conjunto com a Universidade de Brasília.12 

Estes estudos e o acesso privilegiado aos dados de avaliação dos usuários, 

propiciado pela SEDS, reforçaram a percepção de que seria possível utilizar as 

informações quantitativas que vêm sendo coletadas pela Coordenadoria de 

Segurança Alimentar para o programa. 

Como a Secretaria dispunha de dados para três anos de funcionamento dos 

restaurantes do Estado de São Paulo, em que parte substantiva dos entrevistados 

possuía elevada frequência ao restaurante, consideramos que seria indicado avaliar 

as informações já coletadas, em moldes adequados, para conhecer a satisfação dos 

                                                           
12 Destacam-se os estudos do Instituto Polis; “Mapeamento e caracterização de restaurantes populares” 

(2005) e “Avaliação do serviço de alimentação coletiva prestado pelos restaurantes populares: 
diagnóstico da qualidade e atenção dietética das refeições servidas”, realizado em parceria entre a 
Universidade de Brasília (UnB) e o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS), 
em especial a tese de mestrado de Katia Godoy (2013), e outros estudos da Sagi/MDS.  
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usuários. As informações obtidas permitiram abordar os seguintes aspectos: 

focalização do público usuário dos restaurantes populares; sua satisfação com os 

serviços oferecidos; acessibilidade aos restaurantes; possibilidade de integração com 

outros programas sociais em equipamentos públicos; potencialidade de ampliação 

para outras áreas de elevada concentração populacional; e aspectos gerenciais.  

Entendemos importante destacar que, desde a primeira reunião com a equipe, os 

dados existentes foram disponibilizados e, somados à documentação disponível no 

sítio do programa, possibilitaram conhecer detalhes sobre os editais, os termos de 

acordo com as OSCs, as avaliações periódicas da prestação de contas, ajustadas ao 

modelo demandado pelo Tribunal de Contas e realizadas em parceria com a 

Secretaria da Fazenda. 

Perfil e avaliação dos usuários do Programa Restaurante Popular Bom Prato 

 A fonte da informação 

A Secretaria de Desenvolvimento Social realiza desde 2014, pesquisas regulares 

sobre o perfil dos usuários do Programa de Restaurante Popular Bom Prato nas 

unidades em funcionamento, distribuídas no Estado de São Paulo, com o objetivo de 

avaliar a qualidade dos serviços e da alimentação fornecida, promovendo, assim, a 

contínua adequação do programa.  

A pesquisa coleta e monitora sistematicamente a avaliação dos usuários de 53 

restaurantes e permitiu gerar um perfil socioeconômico da população beneficiada pelo 

programa. O universo da pesquisa compreende usuários do Programa Restaurante 

Popular Bom Prato, pesquisados entre 2015 e 2018, totalizando 7.570 entrevistas 

válidas,13 sendo variável o número médio de pessoas entrevistadas em cada 

unidade14 (Tabela 2).  

 
 

                                                           
13 O número de entrevistas realizadas no período totalizou 8.096, porém 7.570 delas com informações 
válidas. 
14 A amostra foi estratificada por restaurante e selecionada por meio de critérios probabilísticos, em 

dois estágios: os restaurantes foram pesquisados a partir da listagem completa dos mesmos; e em 

cada restaurante selecionado os usuários foram sorteados pelo método probabilístico de saltos 

sistemáticos (a cada 100 pessoas), ao longo de todo o período de atendimento, em 12 meses, durante 

as visitas realizadas pela equipe técnica. 
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Tabela 2 
Usuários do Programa Restaurante Popular Bom Prato entrevistados 
Estado de São Paulo – 2015-2018 
 

Ano da pesquisa Número de entrevistas 

2015 1.890 

2016 2.339 
2017 1.752 

2018 (1) 1.589 
Fonte: Coordenação de Segurança Alimentar e Nutricional – Cosan-SEDS. Pesquisa de Perfil de Usuários do 

Programa Bom Prato 2015-2018. 
(1) Refere-se ao período de janeiro a agosto. 

A distribuição das informações agregadas por ano de coleta mostrou que 25% delas 

ocorreram em 2015; 30,9% em 2016; 23,0% em 2017 e 21,0% em 2018, mostrando 

assim um balanceamento relativo dos resultados, com menor prevalência do período 

mais recente (44% das entrevistas válidas). 

 

Como a análise dessas informações envolvia um número relativamente grande de 

usuários em diferentes localidades, procurou-se averiguar se havia características que 

os distinguissem. Apresenta-se a seguir essa tipologia. 

 
Descrição da tipologia de restaurantes populares 

 
A tipologia de restaurantes foi construída a partir de duas características do público 

usuário: idade (proporção de usuários acima ou abaixo de 50 anos); e condição de 

aposentado (parcela maior ou menor que 50% do total de usuários entrevistados). A 

análise do perfil dos usuários configurou três grandes grupos de restaurantes: público-

geral (60,4%); trabalhadores/estudantes urbanos jovens e adultos (26,4%); e 

aposentados (13,2%) (Quadro 1). 
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Quadro 1 – Tipologia dos restaurantes populares 
 

Componentes Classes 
Público-

geral 

Usuários 
jovens e 
adultos 

Usuários 
aposentad

os 

% de usuários com até 50 
anos 

Menos de 
50% 

X   

Mais de 50%  X  

% de usuários aposentados  
 

Menos de 
50% 

X X  

Mais de 50%   X 

 
 

Os restaurantes do tipo “aposentados” têm mais de 50% dos usuários que são 

aposentados. 

Os restaurantes do tipo “usuários jovens e adultos” reúnem mais de 50% de usuários 

com menos de 50 anos e menos de 50% de usuários aposentados. 

Naqueles do tipo “público-geral”, os usuários com até 50 anos são mais de 50% e os 

aposentados correspondem a menos de 50% do total dos entrevistados pela 

pesquisa. 

Segundo atributos dos usuários, observamos que os três tipos de restaurante 

mostram poucas distinções: 

No tipo “aposentados”, que engloba sete restaurantes de cidades do interior de São 

Paulo, 59,6% eram homens, 74,4% tinham até ensino médio incompleto, 27,4% 

possuíam rendimento familiar de até um salário mínimo, 17,2% declararam estar 

inscritos em outros programas sociais e 10,4% não tinham residência fixa. Este é o 

grupo com maior frequência no restaurante popular: 90,1% deles foram ao restaurante 

pelo menos três vezes na semana para almoçar e 81,5% três vezes por semana no 

café da manhã. 

Nas unidades do tipo “usuários jovens e adultos”, que correspondem a 14 restaurantes 

– nove na capital e sete no interior – 60,5% eram homens, 50,7% tinham menos de 

48 anos de idade, 66,9% não completaram o ensino médio e 27,3% estavam inscritos 

em outros programas sociais. Frequência de pelo menos três vezes por semana foi 

indicada por 86,6% dos usuários para o almoço e 81,4% para o café. Dentre os que 
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trabalhavam, 79,0% possuíam vínculos informais, o que pode estar associado a 

eventual intermitência de trabalho e de rendimentos, em especial em momento de 

crise. Neste tipo de restaurante a parcela de aposentados não ultrapassa 25%. Chama 

a atenção que é neste tipo de restaurante que se registrou maior parcela de população 

sem residência fixa ou sem declaração de residência fixa – 18,9%. 

Já os restaurantes de tipo “público-geral”, que são a maioria (32) – 13 na capital e 19 

em municípios do interior –59,2% eram homens, 41,3% tinham até 48 anos, 65,7% 

não haviam concluído o ensino médio, cerca de 21% possuíam rendimento familiar de 

até um salário mínimo e 82,2% tinham vínculos de trabalho informais. Vale destacar 

que 11,6% não tinham ou não declararam ter residência fixa e 25,6% estavam inscritos 

em outros programas sociais. 

Esses resultados, que indicam relativa homogeneidade para o público dos 

restaurantes do programa Bom Prato, permitem avaliar o perfil do público atendido. 

Focalização do público segundo características individuais e rendimentos 

A tipologia desenvolvida permite comparar as características do público que frequenta 

os restaurantes, considerando não apenas os dados médios, mas também aqueles 

que apresentaram algum grau de diferenciação de sua clientela. Assim, é possível 

identificar a existência de focalização do público atendido, segundo situações de 

pobreza, ou ausência de trabalho, ou ainda de trabalho cujos rendimentos não 

apresentam regularidade de entradas, como é o caso da maior parte dos 

trabalhadores por conta própria. 

Como em pesquisa anteriores, os resultados apresentados para o período 2015-2018 

revelaram predominância de homens (58,2%), mas a parcela de mulheres é 

significativa (42,8%). Dois terços dos frequentadores (65,7%) não completaram o 

ensino médio. 
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Tabela 3 
Usuários do Programa Restaurante Popular Bom Prato, por características pessoais, 
segundo tipologia de restaurantes 
Estado de São Paulo – 2015/2018 

Em porcentagem 

Tipologia de 
restaurante  

Homens 
 

Indivíduo
s de 

 1 a 49 
anos 

Até 
ensino 
médio 

incomplet
o 

Aposentado
s 

Empregado 
com 

carteira 
assinada 

Demais 
vínculos 

de trabalho 

Renda 
familiar 
até 1SM 

Público geral 59,2 41,3 65,7 39,8 18,8 81,2 20,9 

Usuários jovens e 
adultos 

60,5 57,6 66,9 25,0 21,0 79,0 18,8 

Usuários 
aposentados 

56,9 31,0 74,4 54,5 14,4 85,6 27,4 

TOTAL 59,2 43,7 65,7 38,2 18,8 81,2 21,2 

Fonte: Coordenação de Segurança Alimentar e Nutricional – Cosan-SEDS. Pesquisa de Perfil de 
Usuários do Programa Bom Prato 2015-2018; Fundação Seade. 
 

 

A informalidade dos vínculos de trabalho é uma característica do público usuário dos 

restaurantes em geral, sendo que aproximadamente 19% eram empregados com 

carteira assinada. Ao analisar conjuntamente as características de escolaridade e o 

tipo de vínculo, pode-se inferir que a ocupação predominante não envolve 

conhecimentos especializados, o que reforça a possibilidade de situações em que não 

há regularidade de rendimentos do trabalho.  

 

Também deve ser considerado o fato de que os trabalhadores de menor escolaridade, 

mesmo quando indicam vínculo formal, tendem a estar atuando em ocupações de 

baixa remuneração, o que amplia o papel dos restaurantes populares no sentido de 

garantir acesso à alimentação em quantidade e qualidade melhores do que aquelas 

associadas à alimentação proveniente de marmitas trazidas de casa ou das refeições 

em restaurantes que servem “pratos feitos” (PF). 
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Gráfico 3 
Usuários do Programa Restaurante Popular Bom Prato, por características pessoais, 
segundo tipologia de restaurantes 
Estado de São Paulo – 2015/2018 

 
 

Fonte: Coordenação de Segurança Alimentar e Nutricional – Cosan-SEDS. Pesquisa de Perfil de Usuários do 

Programa Bom Prato 2015-2018; Fundação Seade. 

 

Segundo as informações de renda familiar, 92,4% dos entrevistados tinham renda 

familiar total de até três salários mínimos, sendo que 68,3% estavam entre 1 e 3 

salários mínimos, o que, considerando-se a média de 3,1 pessoas por domicilio,15 

mostra uma disponibilidade de rendimento individual bastante reduzida.  

Além disso, cerca de 12% dos usuários declararam não ter renda ou não ter renda 

fixa e 20,6% indicaram renda familiar de até um salário mínimo. Assim, as situações 

extremas de ausência de recursos, inclusive para a alimentação dos membros adultos 

                                                           
15 O número médio de pessoas por domicílio, calculado pela relação entre as projeções de população 
e de domicílio, foi estimado em 2,98 habitantes, em 2018 (SEADE, Sistema Seade de Projeções 
Populacionais). 
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da família, tendem a ser substancialmente melhoradas pela possibilidade de 

frequentar o restaurante do programa e obter alimentação adequada. 

Tabela 4 

Usuários do Programa Restaurante Popular Bom Prato, segundo classes de 
rendimento 
Estado de São Paulo – 2015/2018 

 

Fonte: Coordenação de Segurança Alimentar e Nutricional – Cosan-SEDS. Pesquisa de Perfil de Usuários do 

Programa Bom Prato 2015-2018. 

 

Motivação para frequentar o restaurante por parte do público: preço e qualidade 

As dificuldades financeiras dos usuários podem ser inferidas ainda pela afirmação de 

praticamente todos os usuários (97,0%) de que o acesso ao programa Bom Prato 

melhorou sua vida. A maior parte declarou também que seu principal motivo para 

frequentar o restaurante é o preço da refeição, o que faz com que releve o tempo de 

espera. Segundo a pesquisa, para 57% essa espera foi de até dez minutos na fila, 

mas para 43% esse tempo foi superior a dez minutos. 

Tabela 5 
Avaliação dos usuários do Programa Restaurante Popular Bom Prato, segundo 
tipologia dos restaurantes 
Estado de São Paulo – 2015/2018 

Em porcentagem 

Tipologia 
BP melhorou a 

vida  
Motivo preço 

Tempo de 
espera  

(Até 10 min.) 

Público geral 96,8 82,0 56,2 

Usuários jovens adultos 96,7 94,5 60,5 

Usuários aposentados 98,7 94,9 54,9 

Total 97,0 86,2 57,0 
Fonte: Coordenação de Segurança Alimentar e Nutricional – Cosan-SEDS. Pesquisa de Perfil de usuários do 

Programa Bom Prato 2015-2018; Fundação Seade. 

Classes de rendimento Número % 

Total  7.570 100,0 

Nenhuma renda 463 6,1 

Não possui renda fixa 437 5,8 

Até 1/2 SM 161 2,1 

De 1/2 a 1 SM 501 6,6 

De 1 a 3 SM 4.499 59,4 

Acima de 3 SM 499 6,6 

Sem informação 1.010 13,3 
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Se considerado o público do conjunto das unidades do Programa Restaurante Popular 

Bom Prato, o perfil de seus usuários sugere que há alta focalização na população-

alvo para a qual o programa foi desenhado, isto é, pessoas com menos rendimentos: 

trabalhadores formais e informais de baixa renda e seus familiares, moradores de rua, 

aposentados, estudantes, entre outros. 

Dois aspectos importantes merecem destaque (Tabela 6). As respostas das pesquisas 

indicam que 75% da clientela dos Restaurantes Populares Bom Prato não está inscrita 

em programas sociais. Os usuários aposentados apresentam a maior proporção de 

não cadastrados em programas sociais (82,8%), enquanto a maior parcela 

corresponde ao público mais jovem (27,3%) 

 
Tabela 6 
Usuários do Programa Restaurante Popular Bom Prato, por aspectos pesquisados, 
segundo tipologia dos restaurantes 
Estado de São Paulo – 2015/2018 

Em porcentagem 

Tipologia  
Residênci

a fixa 
Café – 
sempre 

Almoço – 
sempre 

Não inscritos 
em programas 

sociais 

Público geral 88,4 80,8 87,0 74,8 

Usuários jovens 
adultos 

81,1 81,4 86,6 72,7 

Usuários aposentados 89,6 81,5 90,1 82,8 

Total 86,9 81,0 87,2 75,2 
Fonte: Coordenação de Segurança Alimentar e Nutricional – Cosan-SEDS. Pesquisa de Perfil de Usuários do 

Programa Bom Prato 2015-2018; Fundação Seade. 

 

Avaliação dos usuários sobre o programa, o restaurante e a refeição 

A avaliação da qualidade da refeição e da unidade de atendimento é sempre bastante 

elevada, independentemente do tipo de restaurante: 93% dos usuários atribuíram bom 

ou ótimo para a unidade, sendo que mais da metade (51,9%) avaliou como ótima a 

qualidade. Em relação às refeições, 93,5% dos entrevistados consideraram a 

qualidade boa ou ótima, sendo esta última categoria indicada por 45,3% (Tabela 7). 

Esses resultados, embora positivos, devem ser relativizados, pois é igualmente 

importante o preço pago pelos usuários (R$1,00), valor bastante abaixo dos preços 

de pratos comerciais e lanches. Isso sugere haver alguma combinação entre a 
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avaliação da qualidade em relação ao preço, sem menosprezo pelo esforço das 

unidades em oferecer diversidade e qualidade. 

Tabela 7 

Usuários do Programa Restaurante Popular Bom Prato, por avaliação, segundo 
tipologia de restaurantes 
Estado de São Paulo – 2015/2018 
 

Tipologia 
Programa 
Bom Prato 

ótimo 

Refeição 
ótima 

Restaurante 
Bom Prato 

(bom e 
ótimo) 

Qualidade da 
Refeição (boa 

e ótima) 

Público geral 
51,4 45,8 93,1 93,9 

Usuários jovens e 
adultos 

48,3 39,0 91,1 91,4 

Usuários aposentados 
61,9 54,5 96,1 95,0 

Total 
51,9 45,3 93,0 93,5 

Fonte: Coordenação de Segurança Alimentar e Nutricional – Cosan-SEDS. Pesquisa de Perfil de Usuários do 

Programa Bom Prato 2015-2018; Fundação Seade. 

 

Gráfico 4 
Usuários do Programa Restaurante Popular Bom Pratos, por avaliação, segundo 
tipologia de restaurantes 
Estado de São Paulo – 2015/2018 

 

 

Fonte: Coordenação de Segurança Alimentar e Nutricional – Cosan-SEDS. Pesquisa de Perfil de Usuários do 

Programa Bom Prato 2015-2018; Fundação Seade. 
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Os aspectos de localização dos restaurantes populares 

A localização de equipamentos que oferecem serviços ou programas públicos é 

sempre objeto de debate. Diferentemente de outros programas sociais em que o foco 

é o domicílio, este programa funciona tanto melhor quanto maior for a concentração 

de pessoas. Nesse sentido é preferível que os restaurantes estejam localizados 

próximos às áreas de fácil circulação e acessibilidade, como terminais de transportes 

ou em áreas centrais das cidades. Como se verá adiante, este tema da localização 

traz um ônus importante, uma vez que, se o local não for um prédio público ou cedido, 

pode acarretar custos de aluguel e outras taxas. 

Os Mapas 1 e 2 mostram a localização das unidades do Programa Restaurante 

Popular Bom Prato em cidades de pelo menos 200 mil habitantes, embora existam 

nove cidades16 com estas características que ainda não são atendidas.17  

Mapa 1 
Unidades do Programa Restaurante Popular Bom Prato em municípios com 200 mil 
habitantes e mais, segundo tipologia de restaurantes 
Estado de São Paulo – 1º semestre de 2018 
 

 

Fonte: Coordenação de Segurança Alimentar e Nutricional – Cosan-SEDS; Fundação Seade. 

                                                           
16 Americana, Cotia, Indaiatuba, Hortolândia, Jacareí, Piracicaba, Praia Grande, Presidente Prudente 

e Taubaté. 
17 Em janeiro de 2019, o programa passou a funcionar em São Bernardo do Campo, na RMSP. 
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O Mapa 2 apresenta a localização das unidades do Bom Prato nos municípios das 

regiões metropolitanas de São Paulo e da Baixada Santista, exceto o município de 

São Paulo. Essas áreas concentram população, atividades comerciais e industriais e 

emprego, com grande circulação de pessoas entre os diferentes municípios e 

principalmente para a capital. O mapa mostra ainda que nem todos municípios com 

mais de 200 mil habitantes possuem unidades do Bom Prato, que em princípio não 

são prioritárias para o programa. 

Verifica-se ainda no mapa 2 uma experiência diferenciada em São Vicente e em 

Santos, onde há restaurantes em áreas centrais e também em regiões mais 

periféricas. Essas unidades periféricas foram concebidas para atender comunidades 

específicas e, por isso, entregam um número menor de refeições por dia, o que tornou 

necessário o apoio de recursos municipais para promover um ajuste financeiro. 

Embora os locais ofereçam acesso a outras políticas públicas, os restaurantes 

mostram dificuldades em cumprir suas metas no que se refere ao número de refeições 

diárias (mínimo de 1.200). Aparentemente, a proposta de alcançar populações em 

situação de insegurança alimentar entra em choque com outras alternativas e 

problemas de organização domiciliar. A frequentação ao restaurante popular não 

ocorre de forma recorrente, apesar do baixo valor pago pelos usuários, pois a 

presença de filhos menores e o consequente acompanhamento deles ao restaurante 

tendem a causar transtornos (cuidar da própria apresentação, dispor de recursos 

financeiros para pagar as refeições e, eventualmente, para o transporte coletivo) e 

diminuem o interesse da população adulta em frequentar as unidades. 
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Mapa 2 
Unidades do Programa Restaurante Popular Bom Prato em municípios com 200 mil 

habitantes e mais, segundo tipologia de restaurante 
Regiões Metropolitanas São Paulo e Baixada Santista – 1º semestre de 2018 

 

Fonte: Coordenação de Segurança Alimentar e Nutricional – Cosan-SEDS; Fundação Seade. 

 

O Mapa 3 corresponde ao município de São Paulo, com os distritos que possuem mais 

de 200 mil habitantes identificados. Verifica-se que os restaurantes mais centrais 

estão localizados em áreas onde o volume de população residente é menor, mas com 

intensos fluxos de circulação de pessoas e que respondem por fração significativa dos 

postos de trabalho gerados na cidade. Segundo os dados da Relação Anual de 

Informações Sociais de 2017, a zona centro18 responde por 19,2% dos empregos 

                                                           
18 A zona centro é formada pelos distritos Sé, Bela Vista, Bom Retiro, Cambuci, Consolação, Liberdade, 

República e Santa Cecília. 
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formais gerados em São Paulo (aproximadamente 850 mil empregos), sem contar 

com os empregos informais em atividades comerciais – venda de alimentos, roupas e 

outros objetos em quiosques e na rua – e serviços pessoais, aí localizados para 

atender à demanda de pessoas que transitam pelo local diariamente. 

Como esperado, trata-se de restaurantes frequentados por público de jovens e adultos 

que estão em busca de trabalho ou trabalhando em locais centrais, e que contam com 

o restaurante popular como possibilidade de realizar refeições mais adequadas a 

preços baixos. 

Vale notar também que nas áreas periféricas das zonas leste e sul se encontram 

restaurantes com esse perfil de usuários. Chama a atenção que são distritos com mais 

de 200 mil pessoas residentes e que correspondem a áreas onde há elevado 

desemprego. A existência do restaurante cumpre a função de permitir a essa 

população o acesso a alimentação em condições melhores do que aquelas produzidas 

no domicílio, ao mesmo tempo que permite aos usuários troca de informações sobre 

onde obter trabalho e formas de gerar renda. 

Esse mesmo perfil é observado na zona sul, no distrito de Santo Amaro, cujo 

restaurante está próximo de um Poupatempo e do terminal de transportes coletivos 

que conecta toda a região. 

Para avaliar melhor a localização desses restaurantes foram considerados, no caso 

do Município de São Paulo, três tipos de indicadores: O IPVS – Índice Paulista de 

Vulnerabilidade Social,19 que utiliza dados do Censo Demográfico; o Índice Territorial 

de Proteção Social – ITPS;20 e o Índice de Mobilidade,21 que busca avaliar as 

                                                           
19 Índice Paulista de Vulnerabilidade Social – IPVS consiste em uma tipologia derivada da combinação 
entre duas dimensões – socioeconômica e demográfica –, que classifica o setor censitário em seis 
grupos de vulnerabilidade social. Nesse sentido, define-se como um instrumento que classifica 
situações de exposição à vulnerabilidade que agrega aos indicadores de renda outros referentes à 
escolaridade e ao ciclo de vida familiar (presença de crianças menores, idade e gênero do chefe de 
família). O IPVS fornece ao gestor público e à sociedade uma visão mais detalhada das condições de 
vida de seu município, com a identificação e a localização espacial das áreas que abrigam os 
segmentos populacionais mais vulneráveis à pobreza. (FUNDAÇÃO SEADE; ALESP, 2010). Disponível 
em: http://www.iprs.seade.gov.br/ipvs2010/view/index.php?prodCod=2  
20 ASSOCIAÇÃO HOSPITAL SAMARITANO. COORDENAÇÃO DE ESTUDOS ESPECIAIS E DE 
EXTENSÃO (CEDEPE-PUCSP). Índice Territorial de Proteção Social de Famílias – ITPS. Relatório 
preliminar do projeto Métricas territoriais de proteção social: a capacidade protetiva de famílias 

residentes em metrópoles. Janeiro de 2014. 
21 Índice de Mobilidade é indicador de acesso aos serviços públicos de transporte para o município de 
São Paulo, que procurou caracterizar a condição de acesso ao meio de transporte coletivo aliada à 
renda média familiar. Seu objetivo é caracterizar a condição de acesso da população a partir da 

http://www.iprs.seade.gov.br/ipvs2010/view/index.php?prodCod=2
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distâncias percorridas pelas pessoas do município para seus deslocamentos que 

estão consignados na Pesquisa de Origem e Destino do Metrô.  

Mapa 3  
Unidades do Programa Restaurante Popular Bom Prato, segundo tipologia de restaurante 
Distritos do Município de São Paulo – 1º Semestre de 2018 

 
Fonte: Coordenação de Segurança Alimentar e Nutricional – Cosan-SEDS; Fundação Seade.  

                                                           
distância entre o seu local de residência, expresso pelo setor censitário, e os diversos serviços 
existentes na cidade de São Paulo disponíveis na base do GEOSAMPA. Para tanto, plotaram-se na 
base cartográfica do município de São Paulo os setores censitários de 2010 e as informações de 
localização de equipamentos públicos. Com a base de setores censitários associada à dos endereços 
dos equipamentos públicos – restaurantes, Cras, Creas –, foram calculadas as distâncias euclidianas 
entre o centroide do setor censitário e os equipamentos, assim como calculada a média aritmética entre 

essas distâncias. 
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O Mapa 4 mostra que a maior parte dos 22 restaurantes populares da capital está 

localizada em áreas cujo Índice de Mobilidade se mostrou médio ou bom. Apenas três 

restaurantes não apresentaram boa pontuação neste critério: São Miguel e Lajeado 

na zona leste; e Vila Andrade (Paraisópolis) na zona sul, em decorrência de sua menor 

capacidade de prover transporte público intrabairro.  

A análise do Índice Territorial de Proteção Social – ITPS, que agrega às dificuldades 

monetárias dos domicílios outras, tais como acesso a outros serviços sociais e 

mobilidade, mostrou que São Miguel, Lajeado, Grajau e Vila Andrade apresentam 

frágil ou total ausência de proteção social pública, o que representa uma justificativa 

importante para a localização dos restaurantes do programa nestas áreas 

(Tabela 1 do Anexo 1 – Tabelas Selecionadas). 

Mapa 4 
Unidades do Programa Restaurante Popular Bom Prato, segundo Índice de 
Acessibilidade ao Transporte Público  
Município de São Paulo – 1 º semestre de 2018 

 

Fonte: Coordenação de Segurança Alimentar e Nutricional – Cosan-SEDS; Fundação Seade. 
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Segundo o Índice Territorial de Proteção Social – ITPS o restaurante dos Campos 

Elíseos, no distrito de Santa Cecilia, está localizado onde há proteção social pública 

estável. As demais unidades encontram-se em áreas onde há proteção social pública 

incompleta, frágil ou até mesmo ausência de proteção pública. 

Para os restaurantes localizados em outros municípios da Região Metropolitana de 

São Paulo, foi considerada a distância entre o restaurante e o marco central da cidade, 

como forma de aproximar o mesmo conceito de que as áreas centrais das cidades 

maiores tendem a concentrar maior oferta de trabalho e geração de renda. 

Considerando a distância de 500 metros como ótima e de até mil metros como boa, 

verifica-se que a maior parte dos restaurantes se enquadra nessa condição. (Tabela 

3 do Anexo 1 – Tabelas Selecionadas). 

 
 
Gráfico 5 
Distância entre o marco central da cidade e a unidade do restaurante Bom Prato 
Municípios Paulistas – 2018 
 
Km 

 
Fonte: Coordenação de Segurança Alimentar e Nutricional – Cosan-SEDS; Fundação Seade.   

 

 

Além de focalizada em relação ao público atendido, a maior parte das unidades do 

programa mostrou-se bem localizada de modo a atender às necessidades desse 

público. 
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Acesso a outros equipamentos públicos: integração a outras políticas sociais 

O plano de trabalho do Programa Bom Prato, no item que se refere a metas, menciona 

que a OSC deve “disponibilizar espaço e equipamentos para a realização de 

atividades de capacitação dos usuários, preferencialmente aquelas ligadas à área de 

gastronomia”, e buscar integrar os usuários do restaurante nas demais atividades 

desenvolvidas por ela. As atividades relativas à educação alimentar são sempre 

valorizadas (FAO, 2014), bem como a garantia de acesso a alimentos saudáveis 

(GODOY, 2012).  

As unidades dos restaurantes Bom Prato, além de prestarem um serviço importante 

na redução da insegurança alimentar da população socialmente vulnerável, são locais 

em que há maior potencial para contato com os usuários, para colocar à disposição 

outros programas, que visam a redução da pobreza e da insegurança alimentar. 

Nesse sentido, outras atividades e políticas públicas oferecidas nos restaurantes 

deveriam ser objeto de levantamento e avaliação, no sentido de contribuir para 

aperfeiçoar o programa e integrá-lo cada vez mais ao conjunto de políticas sociais do 

Estado, sobretudo as que se referem à segurança alimentar e nutricional. 

Como forma de avaliar a possibilidade de facilitar essa integração e considerando que 

parte substancial dos usuários declara não estar cadastrado em outras políticas 

sociais e que os representantes das instituições conveniadas mencionam muitas 

dificuldades em promover ações com os usuários, um aspecto relevante pode ser o 

acesso aos principais equipamentos da assistência social, isto é, os Centros de 

Referência da Assistência Social – Cras ou os Centros de Referência Especializados 

da Assistência Social – Creas. Para isso foram georreferenciados os endereços dos 

restaurantes e desses equipamentos da assistência social.  

Apenas os restaurantes da 25 de Março, Brasilândia, Guaianazes, Grajaú, 

Paraisópolis e Perus localizam-se a distâncias inferiores a 500 metros de outros 

equipamentos sociais públicos como o Cras (Gráfico 6). Em todos os demais as 

distâncias são superiores, o que torna mais complexa a possibilidade de esses 

restaurantes serem um fator de acesso a outras políticas sociais, a menos que sejam 

realizadas ações específicas com esse objetivo. Segundo conversas com os gestores, 

as instituições privadas sem fins lucrativos, que fazem a gestão dos restaurantes, 
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dedicam-se mais a habilitar o pessoal contratado ou voluntário no manuseio de 

alimentos e atividades correlatas, apresentando crescente problema para apoiar o 

público nessas outras ações, mais diversificadas.  

Quanto aos deslocamentos para outros equipamentos da assistência social (Cras e 

Creas), observa-se apenas em poucos locais a distância recomendável: inferior a 500 

metros a partir do restaurante. Para acesso ao Cras, na Região Metropolitana de São 

Paulo, as distâncias são pequenas nos casos de Carapicuíba, Ferraz de Vasconcelos, 

Mogi das Cruzes, Santo André e Taboão da Serra. Já para o Creas, as distâncias se 

alongam na RMSP, sendo menores apenas no caso de Carapicuíba e razoáveis para 

Ferraz de Vasconcelos e Guarulhos (aproximadamente 800 metros) (Tabela 2 do 

Anexo 1 – Tabelas Selecionadas e Gráfico 7).  

Para os municípios do interior (Tabela 2 do Anexo 1 – Tabelas Selecionadas), esse 

mesmo exercício foi realizado considerando-se as distâncias a partir das unidades até 

o marco central da cidade, e até os equipamentos da assistência social. Observa-se, 

para o Cras, que a maior parte dos restaurantes se enquadra na condição de distância 

de 500 metros (ótima) e de até mil metros (boa), com a exceção das unidades 

localizadas em Santos, São Vicente II, Guarujá, Taboão da Serra, Botucatu e 

Barretos. (Gráfico 7) 

Gráfico 6 
Unidades do Programa Restaurante Popular Bom Prato, segundo distâncias médias entre 
unidades e equipamentos de assistência social (Cras e Creas)  
Distritos do Município de São Paulo – 2018 

Km 

 
Fonte: Coordenação de Segurança Alimentar e Nutricional – Cosan-SEDS; Metrô/OD; Fundação Seade. 



 
 

SEADE 28 

 

Gráfico 7 
Unidades do Programa Restaurante Popular Bom Prato, segundo distâncias médias entre 
unidades e equipamentos de Assistência Social (Cras e Creas)  
Municípios paulistas – 2018 
 

Km 

 
Fonte: Coordenação de Segurança Alimentar e Nutricional – Cosan-SEDS; Fundação Seade. 

 

Com base nessas indicações, parece possível afirmar que a localização da maioria 

dos restaurantes populares atende aos critérios do programa e tem elevada 

potencialidade para integrar seus usuários a outras políticas públicas, sempre que 

haja mobilização das equipes de atendimento dessas unidades.  

Custos do programa 

Como mostra o Gráfico 1, os gastos do orçamento estadual com o Programa 

Restaurante Popular Bom Prato foram ampliados em valores reais de 2018, de R$ 4,9 

milhões, 2001, para R$ 85 milhões, em 2018 (valores empenhados e que, 

contingenciados, foram reduzidos para pouco menos de R$ 80 milhões). Esta 

expansão acompanhou o aumento do número de unidades, mas não fica claro se 

acompanhou a ampliação de custos das entidades conveniadas, em especial nos 

últimos anos em que a falta de recursos vem contingenciando os programas 

governamentais. 
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Os valores das refeições foram definidos a partir de estudos realizados por equipes 

da Secretaria da Agricultura, em 2000, sobre preços de atacado de alimentos e outros 

insumos necessários para a entrega de refeições completas ao público-alvo do 

programa. Verificaram-se, ao longo dos quase 20 anos do programa, atualizações dos 

valores subsidiados a partir dos índices inflacionários, sem alteração da participação 

dos usuários, cuja contribuição foi mantida no valor de R$ 1,00 para o almoço (ou 

jantar) e de R$ 0,50 para o café da manhã, que foi introduzido em 2011. 

Para avaliar estes aspectos, além de analisar a evolução dos principais itens que 

compõem os custos das unidades, são considerados os diversos tipos de gastos das 

instituições para o funcionamento do programa. 

Variações de preços de atacado e o funcionamento dos restaurantes 

A variação de preços dos insumos que compõem o custo das entidades – 

considerando gastos com alimentos, materiais de reposição contínua (como 

guardanapos, copos e outros produtos descartáveis), recursos humanos, aluguéis e 

tarifas de serviços de utilidade pública (energia elétrica, água, esgoto, gás, telefone, 

internet) – oferece uma primeira abordagem da evolução das necessidades do 

programa para o período de janeiro de 2002 a setembro de 2018. 

O Gráfico 8 mostra as variações dos índices de preços no atacado (IPA da FGV) de 

alimentação fora de casa e aluguéis, taxas de água, esgoto e energia elétrica, 

considerando janeiro de 2002 como base de variação (janeiro de 2002 = 100). A 

evolução dos índices indica que os preços desses itens têm se ampliado com mais 

intensidade no período recente, posterior a 2015, o que foi acompanhado com 

dificuldades dos orçamentos públicos. Em relação a janeiro de 2002, verifica-se que 

esses itens tiveram variações da ordem de 400% no período, mas vêm apresentando 

desempenho diferenciado no período mais recente. 

Entre os elementos com maiores problemas encontra-se a variação do item aluguéis 

do IPA/FGV. Como a maior parte dos restaurantes funciona em locais alugados e 

apenas excepcionalmente em prédio cedidos, ou do próprio setor público – estadual 

ou municipal –, esse item apresenta problema potencial à medida que novos contratos 

renegociarem o preço do aluguel. 
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Gráfico 8 

Evolução dos índices de preços no atacado – IPA total e utilidades 
Estado de São Paulo – Janeiro/2002-setembro/2018 

 
Fonte: Fundação Getúlio Vargas – FGV; Fundação Seade. 

 
Uma situação similar pode ser constatada para os preços dos alimentos medidos 

pelos indicadores de preços no atacado (IPA/FGV). Os índices para vários tipos de 

alimentos apresentaram aumento significativo de preços, notadamente se 

considerados os alimentos cujos preços estão diretamente ligados a mercados 

externos – caso do açúcar, café, carnes bovinas e aves. Segundo o Gráfico 9, a 

elevação foi muito intensa em 2016, quando o índice de preços de produtos 

agropecuários alcançou 400% em relação a janeiro de 2002. 

Vale notar que os produtos com maiores variações e que apenas no período mais 

recente mostraram alguma instabilidade são: carnes – bovinas e aves –, laticínios e 

óleo de soja refinado. Todos esses produtos são importantes para os cardápios dos 

restaurantes, uma vez que constituem fonte de proteína animal, item valorizado pelos 

usuários. 

Esse comportamento dos índices de preços reforça indicações presentes nas 

entrevistas qualitativas que indicam dificuldades crescentes e adaptações constantes 

nos produtos servidos pelas entidades para manter a diversidade e a qualidade de 

seus cardápios e seus gastos. A troca de alimentos com preços mais elevados por 

outros produtos com menores preços, com valor calórico similar, mas de menor 
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apreciação por parte dos consumidores, parece ter sido uma constante nos últimos 

anos e, aparentemente, já alcançou limites importantes para novas alterações. 

Gráfico 9 

Evolução dos índices de preços no atacado – IPA produtos agropecuários e alimentos 
Estado de São Paulo – Janeiro/2002-setembro/2018 
 

 
Fonte: Fundação Getúlio Vargas – FGV; Fundação Seade. 
 

Para uma compreensão mais acurada, foi solicitado à equipe de coordenação do 

programa acesso ao tipo de gastos realizados, diferenciando gastos correntes e 

gastos com investimentos, e posteriormente acesso a gastos por itens por parte dos 

restaurantes.  

Segundo os dados da SEDS, do total de recursos do orçamento estadual gasto entre 

2002 e 2018, aproximadamente 95% foram gastos com as instituições conveniadas 

para o funcionamento do programa e, em média, 5% foram utilizados para realização 

de reformas de prédios e aquisições de materiais e equipamentos permanentes 

(cozinhas industriais, refrigeradores e outros equipamentos). 

Os dados de valores de custeio mostraram que o volume de recursos está diretamente 

associado ao número de refeições servidas. O Gráfico 10 apresenta os recursos 

anuais pagos para custeio das operações das unidades e o número de refeições 

servidas por ano.  
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Verifica-se que a maior parte dos restaurantes entregou, em média, 1.500 refeições 

(1.200 almoços e 300 cafés da manhã) por dia. Algumas unidades registraram 

resultados mais elevados, por oferecerem jantar e atendimento nos finais de semana 

(Campos Elíseos). Outras, como Santo Amaro, é procurada por um número mais 

elevado de pessoas do que a média das demais unidades, dada sua localização. O 

Gráfico 10 mostra que a escala melhora a relação custo/benefício, uma vez que esses 

valores médios foram aqueles apontados pelos estudos iniciais como os que 

garantiriam equilíbrio entre gastos e receitas, segundo a equipe da SEDS. 

Gráfico 10 
Gastos anuais do orçamento estadual com custeio do Programa Bom Prato por 
unidade e número de refeições servidas por dia 
Estado de São Paulo – 2017 
 

 
Fonte: Coordenação de Segurança Alimentar e Nutricional – Cosan-SEDS; Fundação Seade. 
Nota: As unidades em amarelo foram selecionadas para as entrevistas qualitativas com os gestores. 

 

Destoam desse resultado as unidades de Santos Morros e São Vicente II, que foram 

concebidas para atender a comunidades específicas, servindo em média 800 

refeições por dia, tendo sua sustentabilidade diretamente ligada à suplementação de 

recursos das respectivas prefeituras. 

Um exercício adicional (Gráfico 11) considerou os gastos do orçamento estadual nas 

unidades, a valores de 2017, e o total de refeições servidas em cada unidade 



 
 

SEADE 33 

 

(somados os diferentes tipos de refeição) para o período de existência de cada 

unidade. O resultado permitiu calcular uma relação média do valor de recursos 

orçamentários por refeição.  

Esse cálculo reforça a importância da escala de refeições servidas em cada 

instituição, uma vez que aquelas com maiores volumes obtêm melhor desempenho, 

cerca de R$ 2,70, ao passo que as instituições com menor tempo de funcionamento 

e com menor escala apresentam valores mais próximos de R$ 3,00, com algumas 

alcançando R$ 3,50.  

Ocorreram resultados inesperados, no entanto, em que instituições com baixos 

volumes obtiveram uma boa relação custeio por refeição. Esse resultado reafirmou 

que há diferenças significativas no custeio das unidades, como, por exemplo, 

inexistência de custos com aluguéis e itens de manutenção dos prédios, pagos por 

outros parceiros (em geral prefeituras). 

 
Gráfico 11 
Gastos acumulados do orçamento estadual com custeio do Programa Bom Prato por 
unidade e número total de refeições servidas 
Estado de São Paulo – 2017 

 
Fonte: Coordenação de Segurança Alimentar e Nutricional – Cosan-SEDS; Fundação Seade. 
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As indicações da análise de custos ficam mais claras a partir do tipo de gasto realizado 

pelas instituições. A SEDS permitiu analisar em detalhes os itens de gastos do 

programa de uma amostra de restaurantes selecionados pela equipe da Secretaria. 

Foram agrupados itens de gastos das planilhas de 17 organizações22 para o mês de 

outubro de 2018.  

A possibilidade de acesso a essas informações já é um aspecto importante a ser 

ressaltado, pois mostra o grau de controle que o programa tem para todos os tipos de 

gastos das instituições, uma vez que as planilhas são apresentadas mensalmente e 

contemplam a separação dos gastos por item de despesa e por grupo de despesas – 

recursos humanos, gêneros alimentícios, produtos descartáveis, aluguéis, serviços de 

utilidades públicas (água, esgoto, energia elétrica, telefone), aquisição de serviços de 

terceiros, gastos com manutenção (prédio e equipamentos). Vale notar que persistem 

algumas discrepâncias na forma de registro dos gastos, mas isso pode ser 

aperfeiçoado com a ampliação do uso de alguns softwares de larga disseminação 

(planilhas dinâmicas) e reforço nas definições dos itens de gasto. 

O segundo aspecto decorrente da análise das informações disponibilizadas é a 

expressiva diversidade de situações mensais encontrada, tal como alertado pela 

equipe da SEDS, o que dificulta, mas não impede, sugerir que vários tipos de gasto 

poderiam ser mais bem notados e discriminados pelas instituições, para permitir 

análise periódica pela SEDS. 

Diante da diversidade de situações que tornavam a média simples uma simplificação 

excessiva, optou-se por utilizar uma técnica que identifica outras medidas descritivas 

(média, mediana, outlier, primeiro e terceiro quartis, valores mínimo e máximo). Esta 

análise mostra como os diferentes gastos realizados por essas instituições num 

determinado mês se assemelham ou se distanciam de valores medianos e médios, 

ou ainda permite identificar situações bastante diversas em relação aos demais 

(Gráfico 12). 

                                                           
22 Foram consideradas as informações, para outubro de 2018, para as unidades 25 de Março/SP, 
Brás/SP, Capão Redondo/SP, São Amaro/SP, Tucuruvi/SP, Vila Nova Cachoerinha/SP, São Miguel 
Paulista/SP, Jundiaí, Guarulhos, Itaquera, Mogi das Cruzes, São José do Rio Preto, Taubaté, São 
Vicente –Centro, Santo André, Osasco e Santos. 
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No Quadro 2, foram agrupados quatro tipos de gastos comuns à maioria das 

instituições da amostra – gastos com pessoal, com gêneros alimentícios, com aluguéis 

e com serviços de utilidade pública (água, esgoto, gás, energia elétrica, telefone e 

internet), considerando também o gasto total dessas instituições. 

O exercício por grupo de despesas permitiu verificar que há instituições na amostra 

analisada que, por exemplo, não pagam aluguel, outras que não têm gastos com 

recursos humanos por terceirizarem a elaboração das refeições e outras não tiveram 

ou não declararam gastos com manutenção. Os gastos com contabilidade e serviços 

bancários não foram considerados, devido à sua uniformidade. 

Com a terceirização da produção de refeições, a comparação referente aos gastos 

com itens de gêneros alimentícios e recursos humanos foi feita com um número menor 

de instituições. O valor mediano de gasto com esses itens foi de R$ 74.815,65 e R$ 

35.593,69, respectivamente, não se verificando a presença de outliers, ainda que a 

dispersão dos gastos mostre valores máximos mais elevados para algumas 

instituições, como pode ser visto no Gráfico 12.  
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Quadro 2 
 

 

No item aluguel, há uma instituição (Santo Amaro) que aparece como outlier, uma vez 

que o valor mensal do aluguel, somado à parcela mensal do IPTU, alcançou R$ 

32.885,00, mais do que o dobro do valor mediano de R$ 14.169,87. Note-se que as 

demais instituições analisadas também mostravam valores próximos ao da mediana 

(Gráfico 12).  

O item de contas com serviços de utilidade pública, cujo valor mensal estimado para 

a amostra foi de R$ 10.591,78, também identificou um valor discrepante que supera 

os R$ 22.570,28 no mês. 

36.569,43

35.593,69

30.623,95

3.659,02

103.801,21

16

78.076,77

74.815,65

27.522,54

30.890,41

122.448,46

12

14.860,54

14.169,87

6.726,72

4.300,00

32.885,18

16

11.034,78

10.591,78

4.915,52

3.880,21

22.570,28

17

174.588,74

158.357,51

41.492,33

126.305,24

245.497,67

17

Fonte: Cosan/Seds. SEADE.

TOTAL

Média

Mediana

desvio-padrão

Mínimo

Maximo

Número de unidades na estimativa

Utilidades públicas

Média

Mediana

desvio-padrão

Mínimo

Maximo

Número de unidades na estimativa

Aluguel

Média

Mediana

desvio-padrão

Mínimo

Maximo

Número de unidades na estimativa

Generos alimentícios

Média

Mediana

desvio-padrão

Mínimo

Maximo

Número de unidades na estimativa

Valores descritivos dos gastos com itens selecionados do Programa Restaurante Popular Bom Prato

Composição dos gastos

Recursos humanos

Média

Mediana

desvio-padrão

Mínimo

Maximo

Número de unidades na estimativa
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Gráfico 12  
Box Plot de grupos de despesas selecionados para uma amostra de unidades 
do Programa Restaurante Popular Bom Prato  
Estado de São Paulo – 2018 

         Recursos humanos                      Gêneros alimentícios 

 
 

            Aluguel                                  Utilidades Públicas 

 
TOTAL 

 
Fonte: Coordenação de Segurança Alimentar e Nutricional – Cosan-SEDS; Fundação Seade. 

Nota: Boxplot é uma técnica de representação gráfica, formado pelo primeiro e terceiro quartil e pela 
mediana. Os espaços entre as diferentes partes da caixa indicam o grau de dispersão e os valores 
atípicos ou outliers.). 
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Se a amostra de entidades analisadas representa as demais instituições, fica 

demonstrado que os itens aluguel e contas de serviços de utilidade pública tendem a 

representar os maiores problemas a serem vencidos pelas instituições conveniadas e 

pelos gestores do programa. Tendo em vista que se abre uma fase de renegociações 

de aluguéis de muitas instituições, seria relevante uma reflexão sobre como 

prosseguir, seja pela definição de limites para os gastos com esses itens, seja pela 

busca de espaços do poder público que pudessem ser cedidos, ou ainda pela 

exoneração do IPTU da unidade por sua utilidade à política pública. Vale ainda 

considerar como reforçar medidas de economia no uso dos serviços de utilidade 

pública, itens que vêm mostrando aumentos relevantes (Ver Gráfico 5)  

A partir dessas informações, ficam mais evidentes as diferenças dos gastos das 

instituições, sendo menores no que diz respeito a custo dos alimentos, cujas 

elevações foram sendo resolvidas pela escolha de alternativas mais baratas, e cada 

vez mais pelas dificuldades de negociar outros itens, tais como aluguéis e tarifas de 

serviços públicos. Estes dois últimos devem representar desafios crescentes a serem 

bem administrados pela equipe da SEDS, de modo que sua evolução não traga 

elementos disruptivos para o programa. Entre as indicações que esta pode cumprir 

seria a negociação para evitar pagamento do iptu e a diminuição das tarifas das 

utilidades públicas, que apoiariam as organizações no uso de recursos para a 

alimentação. 

 

Alternativas de financiamento do Programa Restaurante Popular Bom Prato 

Uma possibilidade interessante para fazer frente às dificuldades orçamentárias do 

programa seria o desenvolvimento de parcerias com o setor público municipal, que 

também tem responsabilidade na redução da condição de insegurança alimentar de 

seus habitantes, pautados por legislações específicas. 

Nos últimos três anos formalizou-se a parceria com dez prefeituras – Araraquara, 

Araçatuba, Barretos, Bauru, Ferraz de Vasconcelos, Guarujá, Itaquaquecetuba, 

Jandira, Marília, Santos e Taboão da Serra – para a instalação de novas unidades, 

que consiste no repasse para a OSC, vencedora do chamamento público, de recursos 

equivalentes aos valores pagos pelos usuários.  
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Embora a possibilidade seja de grande interesse, há desafios importantes a serem 

estudados antes de recomendar sua disseminação. Entre os aspectos positivos 

destacam-se a ampliação dos recursos financeiros do programa, a potencialização da 

integração de ações estaduais e municipais no tocante à segurança alimentar e a 

ampliação das necessidades de articulação entre as equipes. No entanto, há também 

aspectos negativos a se considerarem. A existência de responsabilidades financeiras 

por parte das prefeituras já acarretou dificuldades de fluxo no repasse para a OSC, 

responsável pelo programa, o que pode comprometer a qualidade das atividades.  

Notam-se ainda outros tipos de dificuldades de ordens gerencial e política, pois o 

aumento do número de parceiros incrementa ingerências na operação, com reflexos 

na qualidade dos serviços dos restaurantes do programa. 

Para avançar nessa direção, seria fundamental que fossem criados instrumentos, com 

clara definição de responsabilidades, de acordo com a participação nos recursos, 

além de ampliação das equipes locais capacitadas, para dar prosseguimento ao 

modelo de gestão estadual até aqui executado. Essa possibilidade envolveria, por 

exemplo, abrir mão da capacidade de gestão centralizada, hoje existente, e avaliar de 

que forma seria possível comprometer os parceiros com padrões de produção de 

refeições que mantivessem o elevado nível pelo qual o programa veio se distinguindo. 

Vale notar ainda que a articulação da OSC responsável com o setor de compras das 

prefeituras, para outras ações de segurança alimentar – merenda escolar, hospitais e 

outros órgãos sob sua jurisdição –, poderia ampliar a capacidade de negociar preços 

no atacado. Isso seria possível apenas com a profissionalização desses servidores 

municipais e sua priorização nas atividades locais, de modo a não trazer nenhum tipo 

de comprometimento ao funcionamento e à qualidade dos serviços de alimentação 

prestados. 

Por fim, restaria considerar a disponibilidade dos usuários em pagar valores maiores 

que os atuais (R$ 1,00) para garantir refeições de qualidade. Embora nas entrevistas 

muitas vezes isso apareça na fala dos usuários, o custo político da elevação do valor 

para os usuários precisa de uma avaliação que ultrapassa os limites dessa análise. 

De todo modo, sempre seria possível consultar os usuários sobre a possibilidade e o 

interesse em contribuir com valores mais elevados, tendo como contrapartida uma 
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ampliação de bens de interesse dos consumidores nas refeições – como “a volta do 

bife” e de outras carnes mais nobres das aves –, entre outras possibilidades. 

 

Aspectos de gestão do programa 

Gestão do programa na SEDS – a experiência fortalecendo o desempenho do 

programa 

Ao longo do texto foram sendo pontuados os aspectos de boa interlocução com a 

equipe gestora do programa Restaurante Popular Bom Prato, que por sua maturidade 

veio se organizando e tem um modelo de gestão que pode servir de exemplo para 

outros programas mais recentes. É fundamental notar a qualidade da informação 

disponibilizada para outros gestores e para o público em geral, no que se refere aos 

seguintes aspectos:  

• informação de endereços dos restaurantes atualizada – embora pareça algo 

simples, de fato muitos gestores não se preocupam em manter atualizadas 

essas informações, causando problemas aos usuários; 

• transparência na gestão – por meio dos chamamentos públicos, todas as 

informações sobre direitos e deveres das instituições contratadas são 

conhecidas antecipadamente pelos concorrentes, sendo que a equipe se 

esforça para fazer com que todos esses aspectos sejam recorrentemente 

avaliados e perseguido seu contínuo acompanhamento e aperfeiçoamento; 

• transparência na informação de homologação, resultados, recursos e execução 

na parceria (ver mais detalhes no sitio do programa: 

http://www.desenvolvimentosocial.sp.gov.br/portal.php/bomprato), o que torna 

mais rápido e claro qualquer tipo de resposta a eventuais questionamentos; 

• esforço para integrar com outras políticas de segurança alimentar. Segundo a 

equipe, há atividade periódica que visa apresentar opções a serem 

desenvolvidas, e até comparar experiências que as entidades venham 

desempenando para servir de exemplo para as demais; 

http://www.desenvolvimentosocial.sp.gov.br/portal.php/bomprato
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• monitoramento que inclui pesquisa junto ao público não apenas de satisfação 

com o restaurante e a refeição, mas que também detalha, de forma contínua, 

o perfil do usuário e dos impactos do programa para o bem-estar dos mesmos. 

Além da formação e manutenção de uma equipe coesa e motivada, a continuidade do 

programa e sua permanente avaliação pelos órgãos de controle têm permitido esse 

bom desempenho da gestão do programa.  

Como as OSCs também são parte dessa equação, procurou-se entrevistar 

representantes das unidades que pudessem mostrar como esse diálogo permanente 

impacta tais organizações sociais. 

 

Gestão das unidades – profissionalizada e focada – os resultados da pesquisa 

qualitativa 

De modo a conhecer melhor a situação recente das organizações sociais, foram 

realizadas entrevistas com oito representantes das entidades executoras do 

programa.23 O perfil desses representantes mostrou a diversidade do gerenciamento 

das unidades – apenas 50% deles tinham ensino superior e a maioria contava com 

experiências profissionais diversificadas. 

A seleção dessas entidades foi objeto de diálogo entre técnicos da SEDS, Fundação 

Seade e Secretaria de Planejamento e Gestão, de modo a garantir representatividade 

de situações e conhecimento prévio dos critérios de seleção, associados à localização 

dos restaurantes e às características de suas atividades 

Destacam-se os principais aspectos mencionados pelos representantes das 

organizações sociais para o funcionamento do programa:  

• necessidade de profissionalização dos funcionários para manter a qualidade 

da refeição e do atendimento (mesmo com custos de produtos em alta); 

                                                           
23 As entrevistas foram realizadas em dezembro de 2018, com um roteiro semiestruturado que buscava 

captar: perfil do gestor e da organização social; características da participação da OS no programa; 
dificuldades e aprendizados; e outras atividades realizadas com os usuários – oportunidades e desafios 
(ver relatório sintético das entrevistas). 
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• superação de dificuldades com as atividades terceirizadas (“querem garantir 

seu lucro”) pelo gerenciamento de equipe própria; 

• voluntários precisam ser conhecidos/“regulares” – “para apoiar segmentos 

populacionais que sempre desconfiam dos que querem ajudar”; 

• a realização de outras atividades com os usuários enfrenta diferentes tipos de 

limitações, como pouco espaço livre ou adequado nas unidades e falta de 

calendário recorrente de atividades/ programas a serem disseminados; 

• a distância entre restaurante e sede da entidade foi mencionada como fator que 

dificulta realização de outras atividades com os usuários; 

• há pouca interface com outros órgãos públicos locais ou organizações sociais, 

o que dificulta a integração com outros programas e ações, mesmo quando são 

capacitações para uma alimentação melhor ou a divulgação de campanhas de 

saúde. 

Nessas conversas foram destacadas algumas experiências que poderiam ser 

debatidas, por exemplo, nos encontros anuais com a SEDS e as demais organizações 

envolvidas, para avaliar demandas e possibilidades: 

• sopão autossustentável com remuneração de R$ 1,00 pelos usuários, 

experiência que já vem sendo sugerida pela SEDS, principalmente 

durante o inverno; 

• atividades de socialização para idosos (inclusive com disponibilização 

de assentos e bancos) – entre o café da manhã e o almoço; 

• programas de sensibilização para formas de alimentação e outros 

programas de prevenção (saúde); 

• inclusão de pessoas cumprindo medidas socioeducativas como 

funcionários; 

• frequentação dos restaurantes por entidades que cuidam de crianças, 

levando-as para comer no restaurante. 

Estes elementos são importantes, pois estão presentes nas possibilidades de ação 

dos representantes das instituições, ainda que tenha ficado claro que seria mais fácil 
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se tais atividades envolvessem recursos adicionais, uma vez que demandam mais 

pessoal e mais tempo de preparação das áreas a serem utilizadas. 

 

Recomendações  

Em que pese seu bom desempenho, os diversos programas relacionados com a 

garantia da segurança alimentar – Viva Leite, Cestas Básicas, Programas de 

Alimentação Escolar – apresentam pouca integração. O relatório da 5ª Conferência 

de Segurança Alimentar e Nutricional, finalizado em janeiro de 2018, pelo Conselho 

Estadual de Segurança Alimentar e Nutricional Sustentável – Consea/SP, que tinha 

como missão propor políticas para o Estado nessa área, constatou que o Estado 

“apresenta muitos programas e iniciativas que convergem com os propósitos da 

Segurança Alimentar e Nutricional Sustentável em todas as suas dimensões, no 

entanto de forma desarticulada entre as instâncias de governo” (SÃO PAULO, 2018). 

Essa realidade torna os elementos encontrados e sintetizados a seguir ainda mais 

importantes, pois podem ser a base sobre a qual a SEDS pode ampliar sua 

capacidade de promover maior articulação entre as políticas de segurança alimentar, 

que estão dispersas nos diferentes órgãos dos governos estadual e municipais. 

Foram destacados, a partir das informações quantitativas e qualitativas a que esta 

avaliação teve acesso, os seguintes pontos: 

• há focalização significativa do público que utiliza os restaurantes – população 

de baixa renda, aposentados, desempregados, população de rua; 

• há clara preocupação com o contexto de localização das unidades, de modo a 

facilitar a acessibilidade – centro da cidade ou da subárea; 

• a localização das unidades do programa está, em sua maioria, definida por sua 

centralidade ou alta acessibilidade, para a população; 

• o custo da refeição é fator importante para seus usuários, que avaliam bem as 

unidades; 
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• há dificuldades de manter a diversidade de alimentos e a manutenção do 

restaurante, considerando-se a elevação dos preços verificada – aluguéis e 

alimentos (em especial carnes); 

• há dificuldades de promover atividades de disseminação ou mesmo articulação 

deste público com outros programas, pela distância dos restaurantes, em 

relação às sedes das organizações sociais. 

Tendo em conta as indicações acima apresentadas, a análise conclui para 

virtuosidade do programa, que mostra bastante aderência a seus objetivos e público 

ideal.  

Existem algumas sugestões que podem ajudar a reflexão dos gestores na busca 

contínua pelo aperfeiçoamento do programa e cuja implementação deve ser mais 

debatida com as equipes gestoras: 

• é importante reforçar a importância da transparência da gestão e do controle 

da informação centralizado na equipe da SEDS, mantendo todas as 

informações atualizadas e públicas; 

• é fundamental que, na eventual mudança de endereço das unidades já 

existentes e/ou a localização das novas unidades a serem implantadas, a 

escolha recaia em áreas urbanas de grande concentração e acessibilidade 

para o funcionamento dos restaurantes para almoço e café da manhã, e 

eventualmente oferecendo sopões nos períodos mais frios do ano; 

• ampliar o número de restaurantes em localidades de destino da população mais 

vulnerável – áreas centrais dos munícipios –, para trabalho e busca de trabalho, 

dando prioridade à sua localização em áreas mais periféricas, que deveriam ter 

outros tipos de programa para essas populações (cestas básicas, por 

exemplo); 

• refazer estudo de preços para os alimentos e outros equipamentos dos 

restaurantes, de modo a cotejar melhor as possibilidades de comprar no 

atacado, novos tipos de bens disponíveis no mercado, ou de fomentar compras 

conjuntas por parte das organizações sociais que atuam no programa; 
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• aprofundar o conhecimento das necessidades físicas (espaço e layout da 

unidade) e financeiras para a efetiva articulação com outros programas sociais 

e outras políticas de segurança alimentar (merenda escolar, compras públicas 

de alimentos, entre outras); 

• conhecer melhor as demandas para ampliação do número de parceiros 

institucionais, em particular as prefeituras, construindo instrumentos de gestão 

e regulamentos focados na garantia de elementos positivos – maior 

financiamento, oportunidades de compras conjuntas com outros órgãos – e que 

evitem sobreposição de áreas de fiscalização ou interveniências do parceiro na 

gestão do programa, que se sobreponham à gestão da SEDS; 

• fomentar o comprometimento dos gestores no desenvolvimento de atividades 

educativas; alterar as formas de contratação das atividades complementares; 

• aprofundar a capacitação dos gestores e representantes para o uso de práticas 

contábeis padronizadas; socialização de experiência, softwares e para ações 

conjuntas; 

• avaliar a possibilidade da SEDS intermediar a isenção do IPTU e de tarifas 

comerciais para os restaurantes junto a prefeituras e empresas de serviços de 

utilidade pública; 

• criar um calendário de ações com outros programas sociais nas áreas de 

saúde, nutrição atividades culturais; 

• avançar na integração do Programa Bom Prato com outras políticas de 

segurança alimentar (merenda escolar, compras públicas de alimentos, entre 

outras). 
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AVALIAÇÃO DO FORTALECIMENTO DA CPGA/SPG NO PROCESSO DE 

ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO PPA 2016-2019 

 

A administração pública tem nos Planos Plurianuais – PPA seu principal instrumento 

de planejamento e acompanhamento da utilização e gestão dos recursos 

orçamentários, ao lado das Diretrizes Orçamentárias e dos Orçamentos Anuais.24 No 

Estado de São Paulo, seu processo de elaboração e consolidação é de 

responsabilidade da Secretaria de Planejamento e Gestão, atual Secretaria da 

Fazenda e Planejamento, prevendo atividades conjuntas com as demais secretarias 

estaduais25. As determinações do Decreto n. 61.174 trazem relevantes orientações à 

administração pública, tais como adoção de agendas setoriais em consonância com 

os objetivos estratégicos do governo, expressos no PPA; foco nas especificidades da 

população paulista; e definição de processos decisórios transparentes na alocação de 

recursos.  

Tais orientações dialogam com agendas e especificidades das secretarias setoriais, 

seus programas e ações contínuas, trajetórias, limitações e oportunidades próprias, 

capazes de influenciar o alcance e a qualidade dos resultados almejados, bem como 

as decisões relativas às metas e aos indicadores propostos. Ou seja, o processo de 

elaboração e execução do PPA, embora conte com orientações e objetivos comuns, 

tem sua aplicação influenciada por características distintas vigentes nas setoriais.  

Visando imprimir maior racionalidade ao processo do PPA 2016-2019, adotou-se a 

metodologia Orçamento por Resultados – OpR, de modo a orientar o diálogo técnico 

entre as áreas de governo envolvidas, produzir decisões e consolidar indicadores e 

metas, segundo os objetivos propostos. Vale lembrar que, conforme a Secretaria de 

Planejamento e Gestão: 

A metodologia do Orçamento por Resultados (OpR) corresponde a uma 
forma de elaborar programas com foco nos resultados. Além de 
padronizar seu formato, ela facilita e torna mais claros os processos para 

                                                           
24 O PPA 2016-2019 é instrumento de planejamento governamental que estabelece diretrizes, objetivos 
e metas da administração pública estadual e dos demais poderes do Estado para as despesas de 
capital e outras delas decorrentes e para aquelas relativas aos programas de duração continuada. Lei 
nº 16.082, de 28 de dezembro de 2015. Institui o Plano Plurianual – PPA para o quadriênio 2016-2019. 
25 O Decreto 61.174, de 18 de março de 2015, fixa normas para a elaboração do Plano Plurianual 
2016-2019 e dá providências correlatas. 
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seu monitoramento e avaliação e contribui para aprimorar a alocação dos 

recursos orçamentários26  

 

As mudanças introduzidas no último PPA, em especial a utilização da metodologia 

OpR na formulação, execução e acompanhamento das políticas setoriais, são parte 

importante da experiência acumulada. Nesse sentido, conhecer as percepções dos 

gerentes de programas, gerente de produtos, assistentes de monitoramento e demais 

envolvidos no processo de formulação, implementação e monitoramento do PPA 

2016-2019 propicia que essa experiência contribua para o planejamento e elaboração 

do futuro PPA. A análise que se segue visa esse propósito e, finalizando a avaliação 

do processo de elaboração e acompanhamento do PPA 2016-2019, traz, no Anexo 2, 

a complementação dos resultados apresentados em relatórios anteriores, além dos 

resultados da pesquisa web.  

A seguir é feita uma breve exposição dos objetivos e metodologia da avaliação e são 

apresentados os resultados para os diferentes temas de investigação e as 

recomendações da avaliação, para a SPG.  

 

Objetivos e metodologia da avaliação  

Na perspectiva de contribuir para o próximo PPA estadual e subsidiar a Coordenadoria 

de Planejamento, Gestão e Avaliação do Estado de SP – CPGA-SPG/SP no 

planejamento de suas estratégias de atuação e atendimento às setoriais, esta 

avaliação buscou atender aos seguintes objetivos: apurar a percepção dos gestores 

estaduais das secretarias setoriais acerca do processo de formulação, execução e 

monitoramento do último PPA; identificar seus usos e contribuições para a gestão das 

políticas governamentais; conhecer a percepção dos gerentes/gestores setoriais 

sobre a capacitação promovida pela CPGA/SPG voltada à formulação do plano 

plurianual, assim como sobre o suporte técnico fornecido ao longo do processo; e 

avaliar os efeitos da adoção da metodologia Orçamento por Resultados – OpR. 

A diversidade dos objetivos propostos levou à formulação de duas pesquisas 

primárias, baseadas em metodologias distintas e complementares. A primeira, de 

                                                           
26 SÃO PAULO (Estado). Secretaria de Planejamento e Gestão. Orçamento por resultado. 
Disponível em: <http://www.ppa.sp.gov.br/orcamento-resultados>. Acesso em: 18 jun. 2018. 
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caráter quantitativo e realizada entre 13 junho e 13 julho de 2018, investigou, por meio 

de coleta via web, o universo dos gestores das setoriais envolvidos no último PPA.27 

Direcionado a gerentes de programas, gerente de produtos, assistentes de 

monitoramento e demais envolvidos no processo de formulação, implementação e 

monitoramento do PPA 2016-2019 nas secretarias/setoriais, tal levantamento buscou 

captar a percepção dos entrevistados acerca das atividades envolvidas nas distintas 

etapas do processo. 

A segunda pesquisa, realizada por meio de método qualitativo, selecionou e 

entrevistou, em novembro de 2018, 11 gestores estaduais.28 Nesse caso, a adoção 

de roteiro de questões abertas (não codificadas) permitiu ao entrevistado expressar 

suas percepções sobre o processo de elaboração, execução e monitoramento do 

último PPA. A apuração de narrativas detalhadas por parte do entrevistado29 elucidou 

e aprofundou aspectos observados na pesquisa web, além de trazer a dimensão 

contextual para a análise, aumentando a compreensão das informações reunidas.  

Com base nos objetivos do projeto, ambas as coletas lidaram com questões voltadas 

aos seguintes problemas de investigação: 

 As estratégias adotadas na metodologia OpR permitiram que o referencial do 

orçamento por resultados adquirisse capilaridade nas setoriais, melhorando a 

compreensão desse processo pelos diferentes grupos? 

 Aumentou o alinhamento entre objetivos dos programas e as definições 

presentes no PPA (produtos, indicadores, metas, etc.)? 

 Houve apropriação pelas setoriais das experiências desencadeadas e recursos 

oferecidos no processo?  

                                                           
27 A partir das informações de cadastro disponibilizadas pela SPG, foram enviados por e-mail 

formulários com questões pré-codificadas a 611 servidores. Desse universo, 315 responderam à 
pesquisa, sendo 298 integralmente válidos e 17 com respostas incompletas. Assim, a análise 
considerou 258 respondentes, tendo sido excluídos 40 respondentes que representavam a Secretaria 
de Planejamento e Gestão, como responsáveis pela condução do último PPA, além dos casos de 
respostas incompletas já mencionados.  
28 Os entrevistados foram selecionados entre os respondentes da pesquisa web, segundo critérios de 

seleção previamente elaborados, os quais constam do Anexo 2 – Relatórios anteriores: Produto 2 – 
Relatório de andamento setembro 2018, juntamente com o roteiro adotado na entrevista.  
29 Sobre isso ver Anexo 2 – Relatórios anteriores: Produto 2 – Relatório de andamento setembro 2018.  
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Na etapa de contextualização do processo avaliativo foram formuladas as premissas 

que norteiam a atual análise dos resultados empíricos, obtidos nos levantamentos ora 

expostos: a constatação de que o PPA 2016-2019 resulta de amplo processo de 

trabalho e diagnósticos dos planos anteriores que apontavam a necessidade do 

acompanhamento de seus resultados; e a importância da avaliação de suas etapas 

de formulação, implementação e monitoramento. 

 

Resultados das pesquisas realizadas 

Os resultados aqui apresentados abordam as percepções dos gestores acerca das 

experiências relativas ao processo de elaboração, execução e acompanhamento do 

último PPA. Foram analisados os dados das duas pesquisas realizadas – quantitativa 

via web e qualitativa por meio de entrevistas nas setoriais – referentes aos temas: 

elaboração do PPA; capacitações e apoio oferecidos pela SPG; execução do PPA e 

aplicação do método OpR; e acesso ao Sistema de Monitoramento e Avaliação do 

Plano Plurianual – SimPPA e aos Grupos Setoriais de Planejamento, Orçamento e 

Finanças Públicas – GSPOFPs30.  

Segundo informações coletadas, os gestores entrevistados nas duas modalidades de 

pesquisa participaram do PPA 2016-2019, em alguns casos, acumulando funções, 

como se observa nas proporções que declararam atuar como gerente de produto 

(48,1%), gerente de programa (30,6%) e assistente de monitoramento (30,6%) 

(Tabela 1 do Anexo 2 – Tabelas Selecionadas). Além disso, a experiência no serviço 

público é superior a dez anos para quase dois terços dos entrevistados, dos quais 

44% estão há mais de 20 anos no Estado (Tabela 2 do Anexo 2 – Tabelas 

Selecionadas). Essa longevidade na administração pública não significa que a maioria 

dos respondentes tenha, necessariamente, experiências em PPAs anteriores a 2016, 

como foi reportado por 46% dos entrevistados (Tabela 3 do Anexo 2 – Tabelas 

Selecionadas). Tal comportamento pode estar relacionado com eventual rotatividade 

na carreira desses servidores entre secretarias/órgãos ou funções ao longo da sua 

atuação na administração pública, conforme relatado nas pesquisas qualitativas, o 

                                                           
30 Constam no Anexo 2 o conjunto das frequências simples apuradas para todas as questões da 

pesquisa em formato eletrônico (CD) e as Sugestões dos respondentes da pesquisa quantitativa via 
web, em versão impressa.  
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que será posteriormente abordado neste relatório. Dentre os entrevistados, os 

gerentes de programa registraram a maior proporção de experiência pretérita em 

PPAs, como mostra o Gráfico 1, provavelmente pela exigência de que esses 

profissionais tenham uma visão mais ampla acerca da ação pública consubstanciada 

no programa sob sua responsabilidade. 

Gráfico 1 – Gestores do Plano Plurianual PPA que registraram experiência anterior na 
formulação, implementação ou monitoria de PPAs, por funções 
2018 
 

 
 
Fonte: Secretaria de Planejamento e Gestão; Fundação Seade. Pesquisa de Avaliação com Gestores do PPA 

2016-2019. 

 

 

Elaboração do PPA e capacitação inicial 

 

As ações da Coordenadoria de Planejamento, Gestão e Avaliação do Estado de São 

Paulo – CPGA-SPG/SP, no processo do PPA, são reconhecidas e valorizadas pelas 

setoriais representadas nas pesquisas, embora com sugestões de aprimoramentos 

em todas as etapas do PPA. As capacitações iniciais são consideradas fundamentais 

para a preparação e elaboração do PPA, mas há indicações referentes à necessidade 

de revisão do modelo adotado.  

Segundo depoimentos obtidos na pesquisa qualitativa, a oferta de capacitação inicial 

precisa ser ampliada, contemplando maior número de gestores das setoriais, além da 
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revisão da sistemática que orientou os encontros. Essas percepções ganham 

relevância quando se observa, conforme dados da pesquisa web, que menos da 

metade dos gestores (39,5%) havia participado das capacitações iniciais (Tabela 4 do 

Anexo 2 – Tabelas Selecionadas). Tal desempenho reforça a necessidade de 

aperfeiçoamento do modelo adotado, sobretudo diante da heterogeneidade dessas 

participações entre as setoriais.  

De fato, o papel representado pelas capacitações iniciais parece decisivo não 

somente para o processo de elaboração do PPA, mas também para sua execução e 

acompanhamento, exercendo influência sobre a percepção e o envolvimento dos 

gestores, em todas as etapas do PPA. Corroboram essa noção os resultados da 

pesquisa web, indicando que os gestores com participação na capacitação inicial e 

nas primeiras etapas do PPA 2016-2019 possuíam maior discernimento para avaliar 

todas as etapas subsequentes do processo, além de demonstrarem maior 

familiaridade com as atividades de monitoramento/avaliação e mais afeitos ao uso do 

Sistema de Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual – SimPPA (Gráfico 2). Já 

aqueles que declararam não ter participado das capacitações mostraram dificuldade 

em avaliar aspectos relacionados ao último PPA. Nessa direção se explicam as 

consideráveis parcelas de gestores que declararam, na pesquisa web, não saber 

avaliar questões que buscavam aferir percepções quanto ao grau de dificuldade para 

registro das informações do processo de elaboração do PPA 2016-2019 (Gráfico 3), 

ao prazo para elaboração do PPA, suporte e apoio técnico, às formas de disseminação 

do método, além da avaliação dos manuais de apoio para elaboração do PPA, entre 

outros.31  

  

                                                           
31 Ver Tabelas 5, 6, 7, 8 e 9 do Anexo 2 – Tabelas Selecionadas.  
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Gráfico 2 – Percepção dos gestores do PPA sobre o uso do SimPPA para acesso 
a dados e indicadores e sua aplicação no monitoramento, por funções, segundo 
realização da capacitação da SPG 
2018 

  

  

 
 

  
Fonte: Secretaria de Planejamento e Gestão; Fundação Seade. Pesquisa de Avaliação com Gestores do PPA 

2016-2019. 
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Gráfico 3 – Percepção do grau de dificuldades dos gestores para registro das 
informações do processo de elaboração do PPA 2016-2019, segundo realização 
da capacitação da SPG 
2018 

 

 

 
Fonte: Secretaria de Planejamento e Gestão; Fundação Seade. Pesquisa de Avaliação com Gestores do PPA 

2016-2019. 

 

Observa-se que, independentemente da função exercida no PPA, a proporção de 

respondentes que “não sabem avaliar” foi menor entre os que realizaram a 

capacitação oferecida pela SPG, quando indagados sobre a importância das reuniões 

com os GSPOFPs (Gráfico 4). 
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Gráfico 4 – Percepção dos gestores do PPA sobre reuniões envolvendo 
GSPOFPs como necessárias para a realização do monitoramento do PPA 2016-
2019, por funções, segundo realização da capacitação da SPG 
2018 
 

  

  

  
 
Fonte: Secretaria de Planejamento e Gestão; Fundação Seade. Pesquisa de Avaliação com Gestores do PPA 

2016-2019. 
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Também foram observadas, nas entrevistas qualitativas, dificuldades nas fases de 

elaboração, execução e monitoramento do PPA, associadas à necessidade de 

capacitação em diferentes áreas técnicas envolvidas no PPA. A capacitação procura 

lidar com a pouca familiaridade de gestores advinda da substituição (rotatividade entre 

os envolvidos no PPA), além da necessidade de contemplar os demais servidores da 

secretaria participantes do processo. Há evidências, entre os depoimentos, de que o 

insuficiente domínio de aspectos conceituais, que respaldam as atividades de 

execução e monitoramento do PPA,32 diminui a relevância atribuída pelas equipes a 

essas atividades, bem como aos indicadores formulados.  

 

Revisão do modelo adotado nas capacitações  

De fato, capacitações pontuais são apontadas como insuficientes por diferentes 

razões, sendo que um terço dos respondentes da pesquisa web não aprova a carga 

horária oferecida (Tabela 10 do Anexo 2 – Tabelas Selecionadas). Há nos 

depoimentos referências importantes ao déficit de conhecimento provocado pela 

alternância de gerentes de programa (que ocupam cargos comissionados), ocorrência 

comum em períodos de mudanças de governo, representando desafio relevante para 

as equipes das setoriais, com reflexos em todo o processo do PPA. Sínteses dos 

relatos obtidos nas entrevistas qualitativas ilustram essa questão:33 

As maiores dificuldades inerentes aos processos do PPA residem na 
época em que o planejamento é realizado. Mudanças de governo e 
equipes, chegada de novos governantes e gestores com agendas 
novas exigem que as equipes situem os recém-chegados sobre toda 
a dinâmica das setoriais, programas, produtos – ao mesmo tempo que 
precisam continuar desenvolvendo o atendimento à população e 
participar da formulação do novo Plano Plurianual.  

Aumentar o número de vagas e contemplar distintas áreas das 
setoriais. Esse procedimento contribuiria para a disseminação dos 
conhecimentos, evitando sua perda decorrente da rotatividade dos 
servidores e diminuindo as dificuldades de quem assume a 
continuidade do processo.  

                                                           
32 Esse tema será retomado ao longo do relatório. 
33 Todos os relatos destacados neste produto estão baseados nos depoimentos obtidos por meio de 
entrevistas com os gestores das setoriais selecionados pela avaliação. Esses relatos não são 
transcrição literal da fala dos entrevistados, mas retrataram em versão editada os conteúdos 
abordados pelos entrevistados. 
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O servidor que havia participado da capacitação deixou a secretaria e 
“passou” para a entrevistada os dados que deveriam compor os 
indicadores do PPA 2016-2019, que passou a alimentar o SimPPA 
sem entender do que se tratava. Dessa maneira, não soube responder 
sobre o método do OpR ou as capacitações oferecidas pela SPG. 

O modelo baseado em grandes apresentações e capacitações pontuais não cria 

condições para aprofundar questões relevantes para as setoriais, o que acaba por 

dificultar a escolha e elaboração dos indicadores. Essa foi a percepção de boa parte 

dos entrevistados em seus depoimentos. 

Evitar o modelo episódico que não permite a continuidade necessária 
à apropriação e transmissão dos conhecimentos apresentados. As 
capacitações devem ser retomadas ao longo do processo.   

As informações que os técnicos envolvidos com o PPA receberam 
foram consideradas insuficientes, uma vez que a capacitação dos 
dirigentes se deu em uma única reunião, o que é pouco, quando se 
espera introduzir importantes mudanças como as representadas pelo 
PPA 2016-2019. 

A dinâmica poderia ser aperfeiçoada. Falta treinamento e aproximação 
(das setoriais) com a Secretaria de Planejamento. O modelo baseado 
em grandes reuniões com assistentes de monitoramento ou gerentes 
não leva a questões do dia a dia, no máximo permite alguma pergunta 
pontual.  

Assim, há expectativas por parte dos gestores de que haja revisão do modelo de 

capacitação, de modo a priorizar a combinação entre maior número de encontros 

espaçados no tempo e menor número de participantes, selecionados segundo 

critérios de similaridade quanto à área de atuação da secretaria setorial. Trata-se de 

facilitar a exposição de questões comuns aos participantes e viabilizar resultados que 

atendam às especificidades das setoriais. Essa demanda é corroborada pelos dados 

da pesquisa web que indicam reprovação da dinâmica adotada nas capacitações por 

cerca de 40% dos gestores pesquisados (Tabela 10 do Anexo 2 – Tabelas 

Selecionadas). 

Foi também colocada a necessidade de a SPG melhorar seu conhecimento acerca 

das diferentes formas pelas quais as setoriais operam a gestão e equacionam seus 

desafios. As opções e formas de gestão têm implicação na escolha e produção de 

indicadores para o PPA. Esse aspecto foi fortemente defendido por alguns 

entrevistados para aumentar o aproveitamento das práticas e metodologia do PPA.  
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Em síntese, as indicações acima estão associadas à necessidade por parte das 

setoriais de ampliar e manter, ao longo das etapas de execução e monitoramento, o 

acesso a conhecimentos sistemáticos que respaldam todo o processo do PPA. Além 

disso, é preciso aprofundá-los, partindo das distintas realidades das setoriais, no 

sentido de torná-los profícuos para a execução e monitoramento de indicadores que 

reflitam as diferentes realidades encontradas.  

De fato, tal percepção encontra eco na pesquisa web, que aponta a capacitação 

(76,3%) como o principal aspecto capaz de promover melhoria ao processo de 

elaboração do PPA. O apoio da SPG no processo de elaboração do plano plurianual 

é visto como passível de ampliação (44,4%), reforçando a necessidade de ampliar 

oportunidades de orientação e diálogo técnico durante o processo. De outra natureza, 

mas de grande relevância entre as melhorias necessárias ao processo do PPA, está 

a expectativa de maior envolvimento da alta gestão (58,2%)34 (Gráfico 5). Isso se 

confirma nos depoimentos obtidos nas entrevistas qualitativas, em que há menções à 

necessidade de maior autonomia decisória das setoriais diante das orientações e 

decisões decorrentes da função orçamento. Essa ideia será oportunamente retomada 

e exemplificada neste relatório.  

Gráfico 5 
Proporção de gestores, segundo aspectos mais citados entre aqueles que contribuem 
para o processo de elaboração do PPA  
2018  
 

Em % 

  

Fonte: Secretaria de Planejamento e Gestão; Fundação Seade. Pesquisa de Avaliação com Gestores do PPA 

2016-2019. 

                                                           
34 A questão permitia resposta múltipla.  
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Por fim, há indicações acerca da necessidade de dispor de mais tempo para a 

elaboração do PPA, uma vez que essa atividade é executada de forma concorrente 

com a atuação cotidiana nas setoriais. 

O processo de elaboração do último PPA foi muito atropelado. As 
decisões foram tomadas muito rápido, sem muita discussão. O tempo 
foi curto para muitas mudanças, que tiveram que ser feitas ao longo 
do processo de elaboração.  

O problema é o timing da realização do PPA, o tempo é muito curto – 
uma semana – tudo é feito de atropelo. O próximo PPA já está 
atrasado, vai ser feito no atropelo, pois tem que consultar os regionais. 
Isso é feito tentando adivinhar o que virá de orientação por parte da 
SPG.  

 

Execução do PPA e adoção do método Orçamento por Resultados – OpR 

As percepções relativas à execução do PPA passam por considerações acerca da 

aplicação do método Orçamento por Resultados – OpR. Ele é descrito, por alguns, 

como um recurso para o aperfeiçoamento do desenho dos programas e, por outros, 

como mecanismo que contribui para a interação entre as setoriais e a SPG. O OpR é 

reconhecido por proporcionar mudanças importantes e avanços em relação ao 

passado, ainda que demande aperfeiçoamentos, sobretudo diante da complexidade 

das secretarias setoriais. Além disso, foi destacada a necessidade de aprofundar seu 

conhecimento e disseminação entre os setoriais. 

 

Contribuições do método OpR 

Os resultados de ambas as pesquisas convergem ao assinalarem a aprovação da 

utilização do OpR entre parcelas importantes dos respondentes. Embora com 

variações percentuais, gerentes de programa, gerentes de produto e assistentes de 

monitoramento reconhecem contribuições advindas da aplicação do método. Essa 

validação foi maior entre aqueles que haviam participado da capacitação, alcançando, 

em alguns itens, aprovações que giram em torno de 60%. Os que não tiveram acesso 

às capacitações apresentaram dificuldades em avaliar o potencial do método, 

ultrapassando 40% as parcelas daqueles incluídos na categoria “não sabe”  

(Gráfico 6).  
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Gráfico 6 – Grau de concordância dos gestores do PPA sobre a adoção do método 
OpR, por aspecto abordados, segundo realização da capacitação da SPG 

2018 
O método OpR torna a comunicação com as áreas orçamentária e de planejamento 

mais eficiente 
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Os indicadores de produtos e de resultados no monitoramento e a avaliação dos 

programas e ações são mais adequados com o método OpR 

 

 
 
Fonte: Secretaria de Planejamento e Gestão; Fundação Seade. Pesquisa de Avaliação com Gestores do PPA 

2016-2019. 

 

A relativa diversidade de percepções atribuídas ao OpR se expressa também entre os 

depoimentos obtidos nas qualitativas. Poucos entrevistados deixaram de reconhecer 

mudanças representadas pela utilização do OpR no último PPA, o que ocorreu nos 

casos em que havia desconhecimento do método. Já aqueles que atribuíram mérito à 
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aplicação do OpR destacaram as mudanças alcançadas, ainda que não prescindam 

de aprimoramentos, tais como: 

A utilização da metodologia do OpR é considerada uma “evolução”, 
porque aumenta a visibilidade dos resultados de fato realizados. Além 
disso, os indicadores de programa têm contribuído para o 
aprimoramento da qualidade técnica na execução da política setorial. 
Mas [esses indicadores] ainda não refletem a parcela da população 
atendida pela política, desafio reconhecidamente complexo [mesmo] 
entre os especialistas da política setorial [em questão].  

 

De fato, se a adoção do OpR é vista como oportunidade para a racionalidade no 

planejamento, ao conceber a atuação governamental na forma de programas, 

produtos, indicadores e metas, ainda assim segue demandando aprimoramentos 

importantes. Os depoimentos sugerem que a dinâmica de implementação desta 

metodologia, somada aos desafios na execução de planos plurianuais em um estado 

complexo e heterogêneo como São Paulo, demanda aperfeiçoamento contínuo tanto 

na aplicação do OpR quanto no diálogo técnico entre a SPG e as setoriais do governo 

paulista. A ênfase mais clara, a partir dos depoimentos, recai na necessidade de 

aprimorar os indicadores sob o método OpR.  

 

O método OpR e a produção de indicadores  

Foi comum a percepção de que os indicadores formulados tanto para produtos quanto 

para programas ainda não são suficientes para expressar a efetividade das políticas 

setoriais, tampouco a heterogeneidade de atuação e dos resultados que marcam as 

secretarias maiores, e ainda sua desagregação regional. As exigências de indicadores 

generalistas e que ao mesmo tempo agreguem entregas governamentais, na 

percepção dos entrevistados, impedem a definição de metas e indicadores que 

reflitam fidedignamente a realidade e os resultados das distintas áreas envolvidas na 

política setorial. Na percepção de parte dos entrevistados, essa incongruência tende 

a diminuir a capacidade de refletir de forma substantiva a diversidade da produção da 

política setorial no Estado. Além disso, tende a dificultar o acompanhamento dos 

resultados das distintas áreas e programas, diminuindo o potencial do método, bem 

como do PPA para o planejamento setorial.  
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Há nos depoimentos a preocupação em representar serviços ou produção da setorial 

de forma evidente. Alguns depoimentos sugerem a ocorrência de ganhos nessa 

direção, inclusive na sensibilização das próprias área envolvidas, mas outros 

destacam a pouca aderência entre os indicadores formulados e a real oferta dos 

serviços prestados pela setorial, sinalizando, nesse caso, a necessidade de avanços 

nesse item. 

 

Pode-se dizer que os problemas inerentes ao PPA refletem os 
desafios de “enquadrar” uma secretaria de tal porte, com atribuições 
múltiplas, distribuída pelo território do Estado, no instrumento de 
planejamento. 

Indicadores excessivamente agregados se tornam limitados. Trata-se 
de um indicador que não reflete a atuação de nenhuma das 
coordenadorias (descentralização da setorial) ainda mais somado. 

Os indicadores ainda são considerados insuficientes frente aos 
propósitos da política setorial. O indicador adotado em um 
determinado produto reflete apenas o sucesso da empreitada de 
implantar determinada cobrança (prevista na política setorial), o que 
fazia muito sentido quando foi proposto. Mas não é um indicador capaz 
de expressar a forma pela qual esse recurso chega à população e a 
quem/quantos beneficia. 

 

Por outro lado, há o reconhecimento de que a seleção de indicadores está diretamente 

relacionada à possibilidade da setorial de reunir informações sistemáticas que 

atendam ao propósito ou medida formulada. Nessa direção, estão as percepções que 

destacam dificuldades em definir indicadores nas etapas de formulação do PPA. Além 

disso, há outra ordem de desafio expresso nos depoimentos e que remete à 

dificuldade de representar alterações produzidas na política setorial, em decorrência 

de necessidades da população paulista. São exemplos disso fatores imprevisíveis, 

como endemias na área da saúde, mudanças na gestão ou avanços alcançados pelas 

políticas setoriais. Trata-se de casos em que os indicadores precisariam ser revistos, 

alterados ou substituídos no transcorrer da execução do plano plurianual.  

À medida que o programa avança e realiza as metas propostas, esses 
indicadores não vão mais refletir os propósitos e avanços necessários 
ao setor. Deverão ser revistos. 

Definição das metas elaboradas para o período de quatro anos. Nesse 
caso, considerado um período muito longo e pouco propício ao 
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acompanhamento das mudanças e revisões que são comuns entre os 
programas setoriais. Essas revisões incluem a própria superação de 
algumas metas e indicadores antes do período definido pelo PPA.  

 

O conjunto das considerações acima acerca dos indicadores do PPA sugere que seu 

potencial de utilização nas atividades de planejamento, específicas às setoriais, ainda 

enfrenta algumas limitações. Tendo em vista que a seleção dos indicadores é 

orientada pela existência de condições técnicas, qualquer proposição de 

aprimoramento supõe o conhecimento das distintas realidades das setoriais. Mas, 

desde logo, pode-se pensar em ampliar a presença de indicadores no PPA, desde 

que sejam capazes de responder às necessidades de acompanhamento de resultados 

relevantes, que ainda não dispõem de formas de representação. Vale reforçar que 

essa perspectiva traz ênfase à validade do instrumento PPA para o acompanhamento 

de resultados mais desagregados, correspondendo, alguns, às distintas realidades 

regionais do Estado e, outros, às diferentes formas de gestão adotadas na oferta de 

programas sociais. Ambos refletem necessidades de acompanhamento mais 

pormenorizado do que aqueles permitidos pela apuração de grandes médias. 

 

O PPA como instrumento de planejamento e função orçamento 

A despeito das necessidades técnicas destacadas anteriormente, há outra ordem de 

percepção, entre parcela dos entrevistados, que se refere ao potencial representado 

pelo PPA como instrumento capaz de orientar decisões com base no planejamento 

proposto. Segundo depoimentos, essa possibilidade enfrenta problemas, dada a 

preponderância da lógica orçamentária como recurso à tomada de decisões. Resulta 

dessa prevalência o pouco reconhecimento das metas do PPA como instrumento de 

gestão. Essa noção é expressa de diferentes formas, conforme segue: 

O PPA é um instrumento fundamental à gestão pública por ser a 
oportunidade de revelar “como em uma foto” como se dá a execução 
do orçamento do Estado. Mas esse instrumento tem sido pouco 
compreendido e valorizado no Estado de São Paulo. Há gestores que 
tendem a informar o PPA de modo mecânico e automático.  

Há uma relação desigual entre as prioridades propostas no 
planejamento e aquelas assumidas no orçamento: a parte do PPA que 
representa o custeio é sempre mais clara e indiscutível, mas o papel 
do PPA vai além disso. Trata-se de um processo de planejamento de 
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programas e ações contínuas para quatro anos, ou seja, a proposição 
de metas de atendimento representa o planejamento e deve ser 
acompanhado (respeitado) pelo orçamentário. 

As orientações técnicas provenientes da área de orçamento 
prevalecem sobre as proposições que visam o planejamento e 
alcançam, inclusive, os instrumentos do PPA. Exercem pressão sobre 
a lógica de estabelecimento de programas, produtos e indicadores que 
tendem a acompanhar a matriz contábil. 

A imposição da lógica orçamentária refere-se, ainda, aos 
contingenciamentos que influenciam a execução dos programas e, por 
consequência, os produtos e o cumprimento das metas estabelecidas 
no PPA. 

Há receios entre os gestores de que alterações nas estruturas dos 
produtos representem a supressão de recursos orçamentários para a 
atividade. Por esse motivo, alguns setoriais mantêm indicadores que 
assegurem continuidade de ações, notadamente de ações meio, como 
forma de garantia na manutenção de parcelas do orçamento.  

As decisões técnicas de planejamento do setorial foram bastante 
influenciadas pela Secretaria da Fazenda, que ditou sua forma de 
controle do orçamento no setor, tendo em conta 22 ações 
orçamentarias. O PPA foi então estruturado de modo a acompanhar 
essas decisões. Metas foram modificadas por corte de recursos, 
outras ficaram iguais. Nesse sentido, o PPA acaba representando 
mais uma satisfação a ser dada à Secretaria da Fazenda do que um 
recurso que auxilia o setorial no acompanhamento de sua agenda. 

 

As percepções acima indicam a necessidade de aprimoramento das relações 

estabelecidas entre as funções planejamento e orçamento. Trata-se da expectativa 

de que o processo associado às distintas fases do PPA tenha sua relevância 

reconhecida pelas instâncias superiores de governo, representadas pelas instâncias 

decisórias, secretários setoriais e Secretaria da Fazenda. Esse reconhecimento 

representaria, segundo os entrevistados, oportunidade de diálogo qualificado com a 

área de orçamento, baseado em argumentos técnicos validados pela função 

planejamento. Nesse sentido, a adoção da metodologia do OpR em suas orientações 

técnicas é considerada um marco, mas insuficiente para utilização do PPA como 

instrumento prioritário à tomada de decisão de governo. 

Tais percepções revelam a expectativa de que decisões (indicadores e metas) 

propostas no PPA sejam reconhecidas como compromisso de governo e que as 

funções planejamento e orçamento tenham igual peso. Esse reconhecimento é visto, 



 
 

SEADE 69 

 

nas entrevistas, como valorização das realizações e agendas setoriais no processo 

de planejamento. De todo modo, essa relação entre planejamento proposto no PPA e 

reconhecimento e garantias políticas para as realizações do PPA é um ponto sensível 

em parcela dos gestores, o que explica a mencionada necessidade de maior 

envolvimento por parte da gestão superior no PPA (ver Gráfico 5).   

A área de orçamento deve acompanhar, estar comprometida com 
essas metas (assumidas no PPA). As propostas do setorial devem ser 
encaradas como soberanas. O governo (governador) deve se 
posicionar diante dessas propostas – manter ou reduzir 
metas/entregas –, ou seja, deve conhecer as propostas e as 
dificuldades da área (setorial). Se o serviço/meta é fundamental, a 
área de orçamento deve acompanhar, estar comprometida com a 
busca de formas para viabilizar financeiramente essas metas, o 
Tesouro deve participar desse compromisso.  

 

 

Monitoramento do PPA: SimPPA como ferramenta de planejamento e gestão 

O monitoramento dos indicadores do PPA tem na ferramenta SimPPA seu principal 

recurso de registro, armazenamento e recuperação das informações previstas. O 

SimPPA é reconhecido pelos entrevistados como importante instrumento de gestão, 

mas deve ser aperfeiçoado em suas funcionalidades, entre outras demandas, como o 

apoio e capacitação para sua utilização.    

 

A capacitação para uso do SimPPA não foi considerada suficiente, 
pois apenas parte da equipe pode participar, o que pode limitar as 
possibilidades de que os técnicos capacitados venham a atuar como 
multiplicadores dos conhecimentos adquiridos. 

O fato de o acesso ao sistema ser restrito aos assistentes de 
monitoramento e a visibilidade reservada apenas a algumas telas 
diminui sua utilização para planejamento. Há solicitação de ampliação 
do acesso às telas do SimPPA, para além das telas de registro dos 
dados. 

O sistema auxilia pouco no monitoramento de programas e produtos, 
porque promove uma visão bastante atomizada, não permite mais do 
que o mero preenchimento. O sistema não é utilizado para demandas 
de acompanhamento, permite apenas uma visão fragmentada e 
pontual. [A entrevistada voltou diversas vezes a esse ponto da visão 
fragmentada que o sistema oferece:] “simplesmente alimento o 
SimPPA, não trabalho com planejamento”. 
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O sistema pode ser aprimorado em suas funcionalidades de modo a viabilizar 

melhorias nos recursos de visualização, acesso a dados, registros e emissão de 

relatórios. O incremento das capacitações e do apoio para a utilização do sistema 

deve integrar a etapa de execução do Plano Plurianual.  

Há outra especificidade importante. Por se tratar de sistema de registro norteado pelo 

método OpR, algumas observações críticas destinaram-se mais a aspectos 

metodológicos – em especial, aos indicadores e sua capacidade de representar as 

políticas setoriais – do que ao sistema, propriamente dito. Nessa direção, somam-se 

menções à “lógica do PPA” – considerada pouco propícia ao acompanhamento de 

mudanças e revisões nos programas, pois orienta a formulação de indicadores muito 

agregados e definição de metas para períodos longos – e às necessidades de 

aperfeiçoamento das funcionalidades do SimPPA, que limitam sua utilização para 

planejamento e gestão de programas. Esse conjunto de fatores parece diminuir o 

potencial do SimPPA como instrumento de apoio ao monitoramento e 

acompanhamento dos programas. Por outro lado, alguns depoimentos reconhecem 

que o caminho para essa função está lançado pelo SimPPA, uma vez que o registro 

periódico das informações obriga sua sistematização pelas áreas técnicas e regiões 

do Estado envolvidas na implementação da política setorial formulada no indicador. 

Há ainda o reconhecimento de que essa atividade possibilita espaço para um diálogo 

técnico acerca da qualidade das informações produzidas. Esse diálogo, ao que 

sugerem os depoimentos, poderia ser mais produtivo se apoiado por noções e 

conceitos precisos e, sobretudo, comuns aos interlocutores. Essas percepções 

recolocam o importante papel representado por modelos de capacitações que se 

estendam ao longo do processo e incluam discussões e orientações específicas às 

áreas.      

 

O SimPPA permite apenas a inclusão de indicadores muito fechados, 
valores muito agregados, que não refletem a atuação setorial. [O 
entrevistado exemplificou com um dos programas setoriais, que foi 
representado por um indicador que mensura quilômetros de estradas 
recuperadas. Esse indicador é considerado pouco adequado aos 
propósitos do programa que inclui promover melhorias ambiental, 
social e econômica associadas à recuperação das estradas.] 

O acompanhamento fica dificultado diante de indicadores muito 
agregados. Exemplo: indicadores do tipo “atendimentos realizados” 
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são muito agregados, juntam serviços e benefícios muito distintos 
quanto a esforços empreendidos, desafios encontrados e equipes 
mobilizadas, além da própria diversidade na natureza do bem ou 
serviço ofertado. 

[O servidor que participou da capacitação deixou a secretaria e 
“passou” os dados que deveriam compor os indicadores que constam 
do PPA 2016-2019. A entrevistada passou a “alimentar” o SimPPA, 
sem entender do que se tratava e, dessa maneira, não soube 
responder sobre o método do OpR ou as capacitações oferecidas pela 
SPG. Leu o Manual para Elaboração de Programas do Plano 
Plurianual 2016-2019, mas “achou muito complexo”.] 

 

Não obstante as colocações acima, na pesquisa quantitativa, a etapa mais bem 

avaliada para a realização do monitoramento do PPA foi o uso do SimPPA, sobretudo 

por seu potencial no acesso aos indicadores de programas e produtos. Cerca de dois 

terços dos entrevistados indicaram sua contribuição. Esse desempenho favorável não 

exclui a necessidade de aprimoramento, sugerida por mais de um quarto dos 

respondentes que não aprovam as condições hoje disponíveis no sistema (Tabela 11 

do Anexo 2 – Tabelas Selecionadas).  

 

O papel do Grupo Setorial de Planejamento, Orçamento e Finanças Públicas – 

GSPOFP 

A expectativa de que os GSPOFPs constituam, conforme atribuições legais, fóruns 

(nas setoriais) para coordenar atividades típicas do planejamento, orçamento e 

finanças públicas levou à inclusão desse grupo no foco da avaliação. Embora 

solicitada aos gestores entrevistados, a abordagem acerca do papel cumprido pelo 

GSPOFP nas setoriais foi, no geral, pouco explorada pelos mesmos. Esse 

comportamento parece refletir o resultado apurado na pesquisa web, em que menos 

de um quarto dos gestores declarou participar dos GSPOFPs (Tabela 12).  

Observaram-se, nos depoimentos, sinais de prevalência de situações nas quais os 

GSPOFPs transitam entre a baixa participação em temas relativos ao planejamento e 

a atuação preponderantemente destinada à abordagem de questões orçamentárias e 

contábeis.  
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Vale lembrar que iniciativas dos GSPOFPs foram objeto de pesquisa conduzida pelas 

equipes da SPG/CPGA, no segundo semestre de 2017.35 Neste estudo, foi 

identificado que o GSPOFP atua, preponderantemente, de maneira instrumental nas 

temáticas de planejamento e orçamento, com participação reduzida em questões 

estratégicas e que efetivamente signifiquem a definição de diretrizes, aprovação de 

programas, produtos e indicadores no PPA. Esse estudo revelou que as tarefas 

operacionais prevalecem sobre as estratégicas e que as atribuições relativas ao 

planejamento são menos executadas do que as financeiras e orçamentárias. 

As evidências reveladas pela avaliação realizada pelo Seade, sobretudo nos 

depoimentos obtidos na pesquisa qualitativa, demonstraram-se coerentes com 

aquelas obtidas em pesquisa conduzida pela CPGA e trazem elementos adicionais 

para a compreensão desta dinâmica. As entrevistas evidenciaram que as reuniões do 

GSPOFP são realizadas com regularidade e que, na sua pauta, costumam ser 

abordadas questões focadas majoritariamente no orçamento. Mas além disso, em 

alguns casos, servem para interlocução entre as áreas técnicas das setoriais, 

circulação de informações sobre instrumentos legais, decisões do governo e podem 

antecipar discussões para o próximo PPA. 

As reuniões são mensais e consideradas muito úteis. Abordam 
aspectos gerenciais do orçamento, repassam orientações aos 
programas, informam sobre novas portarias ou determinações do 
governo. De modo que permitem uma antecipação das discussões 
para o próximo PPA.  

O GSPOFP tem sido responsável por reunir as informações 
disponíveis nas distintas unidades da Secretaria, sistematizá-las e 
consolidá-las no ano. Desse modo, acabam orientando a produção 
dessas informações nas unidades e dirimindo dúvidas, o que tem sido 
bastante contributivo.  

O foco prioritário nas agendas orçamentárias e contábeis, tal como identificado na 

pesquisa de 2017, foi a percepção preponderante dos entrevistados ouvidos pelo 

Seade. Foram identificadas nos relatos evidências de que, no GSPOFP, o foco 

prioritário recai sobre questões orçamentárias em detrimento daquelas relacionadas 

ao planejamento.  

O Grupo não aparece como estratégia governamental, mas pode 
haver espaço para essa sensibilização à medida que os entrevistados 

                                                           
35 Ver Anexo 2 – Relatórios Anteriores: Produto 1: Relatório Inicial. Avaliação de resultados de 
programas públicos do Estado de São Paulo. 
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afirmam sentir falta de práticas que valorizem o planejamento como 
estratégico para a gestão pública. 

O GSPOFP é a verdadeira “tesouraria do órgão”, uma vez que por lá 
passam as principais discussões sobre o orçamento. A lógica 
orçamentária predomina e sua transposição para os instrumentos do 
PPA marca o planejamento. A lógica de estabelecimento de 
programas, produtos e indicadores submete-se a essa matriz contábil 
orçamentária. 

[A entrevistada, que é coordenadora do GSPOFPs, não se recorda do 
método OpR. Recorda-se que foi tratado na capacitação, mas que lá 
ficou.]  

O conjunto das informações obtidas sugere que o espaço criado com os GSPOFPs 

ainda não desenvolveu práticas capazes de integrar as funções planejamento e 

orçamento de forma significativa. Há, no entanto, indícios de que, em alguns casos, o 

GSPOFP funcione como espaço importante para o monitoramento, ao promover a 

reunião de informações oriundas das distintas áreas. Vale lembrar que iniciativas 

desse tipo implicam estabelecer o diálogo, promover orientações técnicas que, ao 

viabilizarem o monitoramento, representam subsídios ao planejamento. Essa noção 

parece estar associada à evidência coletada na pesquisa web, em que a metade dos 

respondentes (49,6%) afirmou que as reuniões envolvendo GSPOFPs e gerentes 

foram atividades necessárias para a realização do monitoramento do PPA 2016-19 

(Tabela 13 do Anexo 2). 

 

Recomendações da avaliação 

A presente avaliação, com base nas pesquisas realizadas, propõe um conjunto de 

recomendações à SPG que seguem organizadas segundo as distintas fases do PPA. 

 

Quanto à elaboração do PPA e capacitação promovida pela SPR 

 Ampliar a oferta de capacitações para equipes técnicas e o número de vagas, 

com o intuito de aumentar o alcance e contemplar distintas áreas das setoriais. 

Esse aumento contribuiria na disseminação dos conhecimentos, evitando sua 

dispersão decorrente da rotatividade dos servidores e atenuando dificuldades 

aos que ingressam durante o processo. 
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 Evitar o modelo episódico das capacitações, concentrado na etapa de 

planejamento, que não permite a continuidade necessária para apropriação e 

transmissão dos conhecimentos apresentados. As capacitações devem ser 

retomadas ao longo do processo, tendo em vista que há rotatividade entre os 

servidores que atuam no PPA, conforme registrado na pesquisa. 

 Antecipar a agenda inicial da formulação do PPA, cujo tempo foi considerado 

escasso e concorrente com a atuação cotidiana nas setoriais. 

 Evitar o modelo baseado em grandes reuniões, que não permite discutir 

questões do cotidiano e tampouco aprofundar o debate, apenas possibilitando 

alguma pergunta pontual. Adotar prática que reúna secretarias com 

semelhanças nas formas de gestão e atuação.  

 Estreitar o alinhamento entre a SPG e as equipes setoriais nas etapas que 

envolvem aplicação do método OpR – definição de estrutura dos programas, 

proposta de produtos, definição de indicadores e registro de metas e valores 

de recursos –, propiciando aplicação das formulações conceituais a realidades 

específicas. Esse alinhamento visa superar percepções de que as 

oportunidades representadas pelo método seriam teóricas, de difícil aplicação 

aos programas públicos.  

 

Quanto ao método OpR  

 Avançar na formulação de indicadores que sejam mais desagregados e que 

expressem as múltiplas atribuições e entregas das setoriais, a heterogeneidade 

dos programas ofertados e distribuição territorial das políticas públicas. 

Secretarias que agregam institutos (pesquisa, atendimento) ou órgãos de 

administração indireta registraram que essa condição impõe maiores 

dificuldades na formulação e acompanhamento dos indicadores. Há percepção 

de que os indicadores são insuficientes diante dos propósitos e desenho de 

implementação das políticas governamentais. 

 Reforçar o apoio da SPG às secretarias para definição e formulação dos 

diferentes níveis de indicadores preconizados pelo método. Destacar as 

oportunidades e limitações do método como instrumento de planejamento e 
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acompanhamento da política: o nível de desagregação dos indicadores nem 

sempre é suficiente para o adequado acompanhamento do programa.   

 Investir na padronização do período de cômputo dos indicadores de produtos 

que, na atual formulação, oscilam entre mensais, trimestrais, quadrimestrais e 

anuais. 

 Aumentar o conhecimento prévio da SPG em relação às especificidades das 

setoriais e seus distintos modelos de gestão, com o intuito de melhor aplicação 

do método às realidades das secretarias. Entrevistados sugeriram que a 

proximidade entre a SPG e as setoriais deva ocorrer desde as etapas de 

capacitação e elaboração do PPA e prosseguir durante a execução, pois a 

dinâmica de monitoramento impõe desafios aos gestores nas secretarias. 

 

Quanto ao monitoramento e SimPPA 

 Verificar a possibilidade de, a partir das orientações propiciadas pelo método 

OpR, introduzir no SimPPA indicadores (de produtos) mais desagregados ou 

mais de um indicador por produto. Essa opção visa responder à necessidade 

de indicadores menos genéricos que captem a heterogeneidade dada pela 

forma de gestão da política.  

 Ajustar o acesso ao sistema de modo a facilitar a visualização dos programas, 

ações e produtos de forma integrada. 

 Em relação às funcionalidades do sistema: 

 oferecer um acesso mais amplo às telas do SimPPA e não apenas 

àquelas que o usuário preenche, especialmente aos assistentes de 

monitoramento; 

 aperfeiçoar os relatórios de monitoramento e saída de dados, ampliando 

a possibilidade de uso do SimPPA como instrumento gerencial; 

 estudar alternativas que facilitem o preenchimento do sistema nas 

situações em que os programas/produtos são de responsabilidade de 
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gestores afastados geograficamente, unidades orçamentárias diversas 

ou compartilhado por diferentes gestores;36 

 examinar a possibilidade técnica de incluir no Sistema uma função que 

some os valores preenchidos, mês a mês, até que o total anual seja 

integralizado. 

 Estabelecer novas etapas para divulgação dos manuais e materiais de apoio 

usados na capacitação, ao longo dos anos vigentes do PPA. As pesquisas 

revelaram que os materiais são bem avaliados, mas desconhecidos por parcela 

dos gestores, especialmente aqueles que ingressaram ao longo do PPA. 

Quanto ao GSPOFP 

 Oferecer capacitações específicas sobre OpR e PPA para os membros do 

GSPOFP. 

 Verificar como foi a representação dos GSPOFPs, como colegiado, nas etapas 

de formulação do último PPA, com o intuito de assegurar a efetividade dessa 

participação na formulação do próximo planejamento. 

 Propor que as reuniões dos GSPOFPs, que contam com interlocutores de 

diferentes áreas das setoriais, incluam questões relativas ao monitoramento do 

PPA. Essa estratégia pode tornar as discussões dos GSPOFPs mais próximas 

da função planejamento, diminuindo a ênfase nas questões contábeis.  

 Aumentar a representação de técnicos das setoriais, que atuam na função 

planejamento, nos GSPOFPs, visando proporcionar maior comunicação entre 

as áreas orçamentárias e de planejamento. 
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 AVALIAÇÃO PROGRAMA AÇÃO JOVEM: FOCO NAS AÇÕES 

COMPLEMENTARES OFERTADAS  

 

Esta unidade apresenta os resultados do projeto de avaliação do Programa Ação 

Jovem, desenvolvido pela Secretaria de Desenvolvimento Social – Seds, no Estado 

de São Paulo, cujo foco, conforme definição das equipes do projeto, esteve voltado 

as ações complementares oferecidas aos jovens beneficiários do programa. Buscou-

se, por meio das investigações realizadas, aumentar o conhecimento acerca das 

formas de organização, execução e acompanhamento dessas atividades.  

Vale lembrar que as ações complementares têm o propósito de ampliar oportunidades 

de desenvolvimento pessoal e inclusão social. Sua execução é de responsabilidade 

do município e supõem complementaridade intergovernamental e parcerias com a 

sociedade civil. Seguem diretrizes e parâmetros, estabelecidos no nível estadual, 

quanto à forma de organização e dinâmica dos eventos, carga horária e eixos de 

atividade ofertadas que incluem: Educação, Cidadania e Meio ambiente; Trabalho e 

Empreendedorismo; Cultura, Esporte e Lazer; Saúde.37 

Para tanto, foram realizadas duas pesquisas primárias, entre novembro e dezembro 

de 2018, por meio web. Ambas tiveram por base os registros de endereços eletrônicos 

dos agentes envolvidos com o projeto, obtidos a partir dos cadastros disponibilizados 

pelo programa. 

As próximas unidades trazem a análise técnica dos cadastros disponibilizados bem 

como os resultados apurados nas pesquisas, finalizando com recomendações para o 

programa. 

 

Análise dos cadastros do Programa Ação Jovem para a realização da pesquisa 

Com base nos objetivos da avaliação, destacados acima, as pesquisas contaram com 

questões específicas destinadas aos dirigentes das Diretorias Regionais de 

Assistência e Desenvolvimento Social – Drads,38 no nível estadual, e aos diferentes 

                                                           
37 As ações complementares integram as condicionalidades do programa face a obrigatoriedade da 
frequência escolar. Sobre isso ver Produto 2 – Relatório de Andamento. Setembro 2018, do presente 
contrato, que somados aos produtos 1 e 3 documentam o processo de avaliação do programa. 
 
38 Drads são órgãos descentralizados que representam a Seds em regiões do Estado. 
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agentes envolvidos com o programa nos municípios, ou seja: responsável pelo 

programa no município, gestores municipais que atuam no nível local e parceiros.39  

O envio dos questionários, por meio eletrônico, partiu dos endereços de e-mail que 

constavam dos cadastros disponibilizados pela Seds. Assim, as 26 Drads foram 

representadas na pesquisa com as respostas prestadas pelos dirigentes das referidas 

unidades. Parte deles, inclusive recém ingressos no cargo, o que representou para a 

pesquisa uma atualização do cadastro, que havia sido prevista, conforme diálogo 

entre as equipes do projeto.   

Quanto à pesquisa destinada aos municípios que aderiram ao programa,40 o ponto de 

partida foi a última versão do cadastro disponibilizado pela Seds na segunda metade 

de novembro. Tal cadastro contabilizava 3.904 agentes e/ou parceiros ativos no 

programa para os quais a pesquisa enviou formulários com questões pré-codificadas, 

via e-mail. Esse envio foi, na época, precedido por cartas endereçadas aos 

respondentes, apresentando a pesquisa e solicitando sua participação na coleta dos 

dados. 

O acompanhamento do envio dos formulários de pesquisa, realizado pelas equipes 

do Seade, indicou a existência de dificuldades na localização eletrônica dos agentes 

cadastrados. Essas dificuldades reuniam situações diversas, conforme demonstra o 

Quadro 1, que apontaram para a necessidade de aprimoramentos na gestão do 

cadastro, de modo a incluir rotinas de atualização das informações, o reforço à 

definição de parâmetros de registro e acompanhamento, além da inclusão de status 

do cadastrado em relação ao programa.  

Assim, somando-se todas as iniciativas empreendidas para a realização da pesquisa, 

foram localizados 2.320 agentes de um total de 3.904 cadastrados, o que representa 

59,4%. Ou seja, não foi possível contatar 1.584 agentes, devido a diferentes 

situações. Entre os 2.320 localizados, 1.921 receberam os formulários da pesquisa e 

os 399 faltantes não atuavam mais no programa.  

Em síntese, no início deste ano, a pesquisa foi concluída, com um total de 1.022 

respondentes, configurando uma pequena ampliação do universo em relação ao 

                                                           
39 A execução das ações complementares é de responsabilidade do município, conforme orientações 
e regras do programa, podendo contar com parceiros locais de outras secretarias municipais ou 
estaduais e Ongs.  
40 Segundo informações disponibilizadas pela própria Seds, não participam do Programa Ação Jovem 
os seguintes municípios: Jumirim, Tabatinga e Águas de São Pedro. 
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último registro do final do ano passado, conforme relatório de andamento do projeto 

que contabilizou 926 respondentes (Quadro 2).  

Conforme descrito, os Quadros 1 e 2 trazem o resumo das condições observadas no 

cadastro dos agentes municipais e o desempenho da pesquisa realizada.  

 

Quadro 1 - Apuração do cadastro   
   

Situação dos respondentes no cadastro(1) Quantidade %  

  
 

Total cadastro 3.904 100 

   

Localizados 2.320 59,4 

  
 

   Com informação para envio de questionário 
   (Receberam o questionário) 

1.921 49,2 

  
 

  Não atuam mais no programa (status 20) 399 10,2 

  
 

  
 

Não localizados 1.584 40,6 

    

Retorno de e-mail (servidor destino não reconhece 
usuário, usuário não cadastrado, etc.) (status 81) 

541 13,9 

   

Sem telefone para contato (status 82) 105 2,7 

   

Não localizado (ninguém conhece o respondente) (status 
83) 

115 2,9 

   

Telefone errado; não atende; não existe; não completa 
ligação; etc. (status 84) 

823 21,1 

  
 

   

(1) Foram excluídos nove respondentes duplicados do cadastro e substituídos oito 
respondentes.  
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Quadro 2 – Apuração da pesquisa (agentes localizados)   

   

Resultado da coleta (via web) Quantidade %  

  
 

Total coleta (via Web) 1.921 100,0 

Participaram da pesquisa 1.022 53,2 

  
 

Não participaram da pesquisa 899 46,8 

    
Acessaram o link, mas não responderam nenhuma questão 

(status 30) 
349 18,2 

   

Acessaram o link, mas preencheram poucas questões 
(status 40)  

92 4,8 

   

Não acessaram o link (status 50) 389 20,2 

   

Férias, licença, afastamento (status 60) 66 3,4 

   

Recusa (status 70) 3 0,2 

  
 

   

 

 

Resultados da pesquisa com dirigentes das Diretorias Regionais de 

Assistência e Desenvolvimento Social – Drads41 

 

A pesquisa com os dirigentes das 26 Drads abordou temas relativos aos seguintes 

aspectos: condições de execução do programa nos municípios, formas de registro e 

armazenamento das informações, formas de acompanhamento do programa 

adotadas pelas Drads, percepção de dificuldades na execução do programa, 

planejamento, execução e acompanhamento das ações complementares, entre 

outras informações. Além disso, a pesquisa caracterizou, ainda que de forma sucinta, 

                                                           
41 Os resultados apresentados não incluem os respondentes da pesquisa realizada no nível municipal 
com os agentes municipais.  
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os dirigentes entrevistados quanto a sua experiência profissional e tempo no serviço 

público.  

Cabe, ainda, observar que os temas investigados têm por referência, além do marco 

regulatório do Programa Ação Jovem, o conjunto de atribuições que competem às 

próprias Drads. Vale também lembrar que as Drads devem atuar de modo a prover 

apoio e orientação aos municípios e às entidades parceiras na implementação e no 

acompanhamento da política e dos programas da Assistência e Desenvolvimento 

Social, conforme diretrizes emanadas da gestão estadual. Devem, ainda, se 

responsabilizar pela produção de informações que orientem tanto as decisões, bem 

como o planejamento e o controle de atividades que envolvam a área da Assistência 

Social, entre outras atribuições estabelecidas.42  

 

Caracterização dos dirigentes do Programa Ação Jovem 

De forma resumida vale ressaltar que parcela importante dos dirigentes – 15 entre os 

26 do total – ingressaram no cargo há menos de um ano. Além disso, para nove 

dirigentes a pouca experiência nas Drads se soma à escassa experiência na área da 

Assistência Social, indicando que os conhecimentos da política setorial, bem como 

acerca dos programas em curso, não estarão de forma alguma assegurados (Tabelas 

1 e 2).  

Tabela 1 
Proporção dos dirigentes das Drads, por tempo de atuação na função 
Estado de São Paulo - 2018 

Tempo de atuação na Drads 
Em anos 

Dirigentes 
(Nos. abs.) 

% 

      

Total (1) 25 100 

Menos de 1 15 60,0 

De 1 a 10 5 20,0 

De 11 a 25 5 20,0 

De 26 ou mais  0 0,0 

Fonte: Secretaria de Planejamento e Gestão; Secretaria de Desenvolvimento Social; Fundação Seade.  

Pesquisa de Avaliação das Ações Complementares do Programa Ação Jovem. 
(1) Houve um caso de não resposta.  

Tabela 2 

                                                           
42 Sobre isso ver: Decreto n.49.688, de 17 de junho de 2005. 
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Proporção dos dirigentes das Drads, por tempo de atuação na área da Assistência e 
Desenvolvimento Social 
Estado de São Paulo - 2018 

Tempo de atuação 
 Em anos  

Dirigentes 
 (Nos. abs.) 

% 

    
  

Total 26 100 

Menos de 1 9 34,6 

De 1 a 10 5 19,2 

De 11 a 25 3 11,5 

De 26 a 35  4 15,4 

36 e mais  4 15,4 

Sem informação  1 3,8 
Fonte: Secretaria de Planejamento e Gestão; Secretaria de Desenvolvimento Social; Fundação Seade. 

Pesquisa de Avaliação das Ações Complementares do Programa Ação Jovem. 
 

 
Além da condição supramencionada, observou-se que 22 dirigentes recorreram à 

equipe para responder à pesquisa. Essa informação mostra que as equipes técnicas 

são as verdadeiras responsáveis pelo acompanhamento e orientação dos municípios 

na implementação de programas, o que é altamente positivo e serve para reforçar a 

necessidade de constituição de um corpo técnico para o exercício das atribuições que 

competem às Drads. Por outro lado, pode sugerir a existência de processos de 

trabalho nos quais há espaço para ampliar a participação da direção do órgão e, 

consequentemente, a atuação reservada especificamente às diretorias regionais 

(Tabela 3).  

 

Tabela 3 
Proporção dos dirigentes de Drads que relataram participação de suas equipes para resposta 
da pesquisa SPG/Seade 
Estado de São Paulo - 2018 

Participação da equipe na 
pesquisa 

Drads  
 (Nos. abs.) 

% 

Total 26 100 

Sim  22 84,6 

Não  4 15,4 
Fonte: Secretaria de Planejamento e Gestão; Secretaria de Desenvolvimento Social; Fundação Seade. 

Pesquisa de Avaliação das Ações Complementares do Programa Ação Jovem. 

O Programa Ação Jovem no âmbito das Drads 
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Para o cumprimento de suas atribuições, as Drads têm como estratégia a definição 

de técnicos como responsáveis pelos programas sociais.  Além disso, as definições 

programáticas do Ação Jovem preveem, entre outros mecanismos, a existência de um 

técnico em cada município que tenha aderido ao programa.43 Segundo dados da 

pesquisa, a maioria das Drads, ou seja 21 delas contam com um técnico responsável 

pelo Programa Ação Jovem. Portanto, em cinco delas não existem técnicos que se 

ocupem do acompanhamento do programa (Gráfico 1) 

 

 

Fonte: Secretaria de Planejamento e Gestão; Secretaria de Desenvolvimento Social; Fundação Seade. 

Pesquisa de Avaliação das Ações Complementares do Programa Ação Jovem. 

 

 

Considerando que cada uma das Drads é responsável por um conjunto de municípios, 

conforme o Quadro 3,44 a ausência de um responsável pelo programa, ainda que em 

pequeno número, configura a inexistência de um representante estadual no diálogo 

com os municípios. Vale lembrar que tal situação seja, provavelmente, decorrente da 

diminuição da oferta do próprio programa, ocorrido em passado recente, o que acabou 

por gerar um certo grau de desmobilização nos níveis regional e municipal. De todo 

                                                           
43 Sobre isso ver Produto 1 do presente contrato.  
44 Para ter acesso à lista dos municípios que integram as 26 Drads ver: 
<http://www.desenvolvimentosocial.sp.gov.br/portal.php/institucional_drads>. 

21

5

Gráfico 1 
Drads com ao menos um técnico de referência para o 

acompanhamento o Programa Ação Jovem 
Estado de São Paulo 

2018 

Sim Não

Em números absolutos
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modo, a ausência do técnico de referência atuando na relação com os municípios 

tende a dificultar o acompanhamento do programa e, por consequência, da sua 

gestão. 

 

 
Quadro 3  
Distribuição do número de municípios por Drads 
2013 

 
Drads  Municípios 

Total                    26 645 

  

Drad da Capital  1 

Drads da Alta Noroeste  43 

Drads da Alta Paulista  22 

Drads da Alta Sorocabana  32 

Drads da Baixada Santista 9 

Drads da Grande São Paulo ABC 7 

Drads da Grande São Paulo Leste 10 

Drads da Grande São Paulo Norte  6 

Drads da Grande São Paulo Oeste  15 

Drads de Araraquara  26 

Drads de Avaré  29 

Drads de Barretos  19 

Drads de Bauru  39 

Drads de Botucatu  13 

Drads de Campinas  43 

Drads de Fernandópolis  49 

Drads de Franca  23 

Drads de Itapeva  18 

Drads de Marilia  38 

Drads de Mogiana 20 

Drads de Piracicaba 27 

Drads de Ribeirão Preto  25 

Drads de São José do Rio Preto  47 

Drads de Sorocaba  31 

Drads do Vale do Paraíba  39 

Drads do Vale do Ribeira  14 

  
Fonte: Secretaria de Desenvolvimento Social. 

 
 

Capacitações oferecidas pelo Programa Ação Jovem  

 

Outro aspecto fundamental para o desempenho do programa é a disseminação de 

conhecimentos, orientações e regulamentações que apoiam sua implementação e 

gestão. Capacitações periódicas destinadas às equipes que atuam no programa são 
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um importante meio de responder a esses objetivos. Nesse sentido, mais da metade 

das Drads indicaram ter participado de alguma capacitação nos últimos 12 meses, 

ainda que a maior parte delas tenham enviado apenas o técnico de referência do 

programa. Restaram, portanto, 11 Drads que não participaram de nenhum tipo de 

capacitação nesse período, o que talvez as coloque em condição menos favorável 

quanto ao acesso a orientações e informações atualizadas (Gráfico 2). Tal situação 

merece atenção, dada a necessidade da manutenção de parâmetros únicos para a 

implementação, gestão e acompanhamento do programa no Estado.   

 

 
Fonte: Secretaria de Planejamento e Gestão; Secretaria de Desenvolvimento Social;  

Fundação Seade. Pesquisa de Avaliação das Ações Complementares do Programa Ação Jovem. 
Nota: Houve um caso que não forneceu a informação. 

 

 

Mecanismos que apoiam a gestão do Programa Ação Jovem 

 

Dentre os mecanismos que apoiam a gestão e o acompanhamento do programa, dois 

deles se mostram estruturantes, quais sejam: o Aplicativo do Programa Ação Jovem, 

meio pelo qual o jovem selecionado, ingressa no programa, se torna beneficiário de 

suas ações e tem o comportamento das condicionalidades acompanhado; e o Portal 

Social Paulista. Trata-se aqui, da ferramenta que executa a seleção dos beneficiários, 

6

8

11

Gráfico 2 
Acesso a capacitação relativa ao Programa Ação Jovem 

nos últimos 12 meses
Estado de São Paulo 

2018 

Sim

Sim, apenas o técnico de
referência do programa

Não receberam capacitação

Em números
absolutos
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partindo dos inscritos no Cadastro Único do governo Federal – CadÚnico45 e da 

aplicação dos critérios definidos pelo programa.46 

Ambos os mecanismos representam esforços no sentido de assegurar o acesso do 

público-alvo ao programa, a partir da seleção criteriosa da demanda existente. O 

sucesso no acesso a ambos os mecanismos está representado pela parcela de 20 

Drads que declararam tal condição. Em sentido contrário existem, ainda, cinco Drads47 

que não estão acessando o aplicativo do programa, sendo que duas delas acessam 

somente o Portal Social Paulista (Gráfico 3). Desta forma, partindo-se do princípio de 

que o programa está em funcionamento nos municípios representados por essas 

Drads, o acesso parcial aos mecanismos representa limitação ao acompanhamento e 

ao controle de informações fundamentais à gestão do programa. Assim sendo, essa 

condição acaba por restringir tanto o apoio e a orientação aos municípios nas referidas 

regiões, quanto a disponibilidade de informações destinadas ao planejamento e 

controle do programa. Nesse contexto, o acompanhamento das informações relativas 

ao atendimento das demandas, à oferta dos benefícios, ao registro e 

acompanhamento das condicionalidades, entre outras, deve enfrentar limitações 

importantes, representando riscos à gestão do programa nessas regiões. Assim, 

merecem ser apuradas as razões para as dificuldades no acesso às ferramentas 

analisadas. 

 

 
Fonte: Secretaria de Planejamento e Gestão; Seds; Fundação Seade. Pesquisa de Avaliação das Ações 

Complementares do Programa Ação Jovem. 
Nota: Houve um caso que não forneceu a informação. 

 

                                                           
45 Vale lembrar que o CadÚnico é alimentado pela gestão municipal.  
46 Os critérios constam de Relatório anterior – Produto 1.  
47 Há um caso de não resposta à questão.  
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Gráfico 3
Acesso ao Portal Social Paulista e ao aplicativo do Programa 
Ação Jovem
Estado de São Paulo
2018  

Sim, a ambos

Sim, apenas ao Portal Social Paulista

Não, atualmente está sem acesso

Em números 
absolutos
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O Programa Ação Jovem no nível municipal, segundo percepção dos dirigentes 

 
A percepção dos dirigentes quanto às condições de implementação do programa nos 

municípios que compõem a Drads é um item importante desta análise. A presença de 

um técnico municipal responsável pelo programa está entre as primeiras condições 

para a sua implementação no nível municipal.48 Significativa parcela das Drads, no 

caso 18 delas, reconhece a existência do gestor municipal em todos os municípios 

que integram a região a qual representam. Restam, portanto, oito Drads que apontam 

a ausência do gestor em municípios da região (Gráfico 4). Essa situação merece ser 

examinada dada a exigência legal de um responsável pela gestão do programa no 

município. Uma atuação efetiva por parte do gestor municipal tende a facilitar a 

promoção da intersetorialidade na realização de ações do programa.  

 

 
Fonte: Secretaria de Planejamento e Gestão; Secretaria de Desenvolvimento Social; Fundação Seade. Pesquisa 

de Avaliação das Ações Complementares do Programa Ação Jovem. 

 
 

As considerações acima são corroboradas pela percepção dos dirigentes acerca das 

dificuldades enfrentadas pela maioria dos municípios na execução das principais 

atividades previstas pelo programa.49 Entre as mais mencionadas estão a 

intersetorialidade (18 Drads), a realização da busca ativa, a execução das próprias 

                                                           
48 A definição de um gestor municipal responsável pelo programa consta entre as regulamentações do 
mesmo, especificamente, no Termo de Adesão estabelecido entre a Seds e a gestão municipal.  
49 Além das atividades analisadas acima, a questão proposta pela pesquisa, investigou a condição de 
realização de parcerias, no nível local, com entidades, associações e Ongs. Essa última modalidade 
registrou menores proporções na identificação de dificuldades. 
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1 Sim 2 Não

Gráfico 4 
Quantidade de Drads, segundo percepção de presença de gestores 
responsáveis pelo programa em todos os municípios da região   
Estado de São Paulo 
2018

Em números 
absolutos
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ações complementares do programa – ambas citadas por 14 Drads - e, por fim, o 

acesso por parte do beneficiário aos repasses (monetários) mensais do programa 

(Gráfico 5). Vale reforçar que todas as dificuldades citadas tocam em aspectos 

primordiais à implementação do programa, mas sugerem problemáticas de ordem 

distinta que, inclusive, antecedem à execução do programa. Por outro lado, todas as 

dificuldades citadas reforçam a necessidade de um exame cuidadoso acerca das 

atuais condições de gestão e acompanhamento do programa, tanto no nível 

municipal/local, quanto regional.  

Cabe especial destaque à dificuldade relativa ao acesso, por parte dos jovens, ao 

benefício mensal monetário. O exame das já mencionadas restrições, por parte de 

alguns municípios, ao acesso ao aplicativo do programa pode contribuir para esse 

entendimento. Além disso, vale lembrar que o público prioritário do programa está 

entre as famílias da pobreza extrema. Sabidamente, essa condição traz consigo a 

imposição de diferentes restrições, desde aquelas objetivas e concretas – dano e 

perda de moradia precária e de pertences/documentos – até aquelas de difícil 

verificação, expressas em comportamentos preconceituosos e restritivos frente à tal 

situação de pobreza extrema. Nessa direção, o exame aprofundado das motivações 

que levam às dificuldades no acesso aos benefícios mensais, por parte do jovem, 

poderá contribuir para a proposição de alternativas adequadas às distintas situações, 

fortalecendo a gestão do programa.  

 

 
Fonte: Secretaria de Planejamento e Gestão; Secretaria de Desenvolvimento Social; Fundação Seade. Pesquisa 

de Avaliação das Ações Complementares do Programa Ação Jovem. 
Nota: Entre as demais atividades investigadas, destaca-se a: realização de parcerias locais por ter apresentado a 

maior concentração na categoria “Não sabe”, escolhida por 9 entre os 26 entrevistados.  
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Realizar Busca Ativa Realizar Ações
Complementares

Promover intersetorialidade
(educação, saude, trabalho
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Acesso do jovem ao
benefício mensal

Gráfico 5 
Dificuldades enfrentadas pelos municípios para gestão do programa 
na percepção dos dirigentes
Estado de São Paulo
2018  

Em números
absolutos
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Além das atividades já analisadas, buscou-se identificar a existência de outras 

dificuldades que poderiam estar afetando a execução e desempenho do programa no 

nível local. As dificuldades mais apontadas pelos municípios na percepção dos 

dirigentes são: falta de recursos humanos no apoio do programa (17 Drads); 

localização do jovem selecionado no endereço cadastrado (14 Drads); jovem 

selecionado não atender aos critérios do programa (11 Drads); e acompanhamento 

dos jovens beneficiários (10 Drads) (Gráfico 6). Exceção feita à falta de recursos 

humanos, às demais dificuldades apontadas remetem prioritariamente a problemas 

de cadastro e seleção do público-alvo do programa. As questões relacionadas à 

dificuldade de localização do jovem selecionado no endereço cadastrado, bem como 

a não correspondência do jovem selecionado aos critérios do programa sugerem, 

entre outras possibilidades, que o programa está se utilizando de informações pouco 

atualizadas. Nesse caso, a busca por rotinas de atualização do CadÚnico parece ser 

de fundamental importância, o que depende tanto da garantia de recursos materiais, 

tecnológicos e humanos, no nível local (Cras), em quantidade suficiente, quanto da 

definição de rotinas de trabalho propícias a esse objetivo. Já no que diz respeito às 

dificuldades apontadas no acompanhamento dos jovens beneficiários, a pesquisa 

parece indicar que estão relacionadas às limitações no acesso ao aplicativo do 

programa, no nível local. Essa condição pode ser resultante tanto de entraves 

tecnológicos, quanto de restrições de conhecimento, ou mesmo pela insuficiência dos 

conteúdos e registros contemplados.  

 
Fonte: Secretaria de Planejamento e Gestão; Secretaria de Desenvolvimento Social; Fundação Seade. Pesquisa 

de Avaliação das Ações Complementares do Programa Ação Jovem. 
Nota: A questão permitia ao entrevistado destacar no máximo três dificuldades entre um conjunto de nove 

alternativas formuladas. 
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Gráfico 6 

Dificuldades enfrentadas pelos municípios para acompanhamento dos 
participantes do programa na percepção dos dirigentes
Estado de São Paulo
2018 
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Atuação das Drads no âmbito do Programa Ação Jovem: foco nas ações 

complementares  

 

Conforme destacado anteriormente, a Drads é o principal agente da estratégia de 

descentralização da Política de Assistência no Estado. Seu papel no 

acompanhamento dos programas sociais da Seds é fundamental para o sucesso 

dessas iniciativas. Para tanto, as Drads devem contar com recursos e conhecimentos 

alinhados à definição de parâmetros e práticas de atuação voltados às principais 

atividades dos programas da Secretaria. A esse conjunto de recursos deve-se somar 

a prática de uma interlocução sistemática qualificada, com o nível local, para o 

acompanhamento criterioso dos programas implementados.  

Com esse objetivo, investigou-se o apoio, fornecido pelas Drads, ao planejamento e 

à execução das ações complementares nos municípios, nas várias regiões. Observou-

se que, as principais formas de prestar apoio ao planejamento são realizadas através 

de reuniões ou visitas aos municípios (16 Drads) e do auxílio na elaboração do Plano 

Municipal de Assistência Social – PMAS (12 Drads) (Gráfico 7). Merece aqui destacar 

a prática da atuação in loco, por meio de visitas e reuniões, que enfatizam a 

aproximação com os municípios, revelando um esforço importante, por parte das 

Drads, no contato e reconhecimento de distintos contextos e de suas possibilidades. 

Por outro lado, a esperada diversidade de situações no nível local pode representar 

um imenso desafio à definição de diálogos e encaminhamentos profícuos. O olhar 

detalhado e criterioso para a prática de reuniões nas atividades de planejamento, com 

registro de seus principais conteúdos e posterior discussão, pode representar 

incremento importante na execução do programa. 
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Fonte: Secretaria de Planejamento e Gestão; Secretaria de Desenvolvimento Social; Fundação Seade. Pesquisa 

de Avaliação das Ações Complementares do Programa Ação Jovem. 
Nota: A questão admitia resposta múltipla.  

 

Com relação às formas de acompanhamento da execução das ações complementares 

nos municípios, essas modalidades reiteram estratégias baseadas em visitas aos 

municípios (19 Drads) e realização de reuniões (10 Drads), além do acompanhamento 

dos relatórios gerenciais do aplicativo do programa (Gráfico 8). Nota-se, no entanto, 

que essas formas de acompanhamento não resultam, para a maioria das Drads (22 

Drads), em registros padronizados das informações coletadas (Gráfico 9). Além disso, 

a referida existência de alguma padronização por parte de quatro Drads não obedece 

a parâmetros unificados, ficando as escolhas à critério de cada uma delas. Assim, 

relatórios técnicos, prontuários e planilhas Excel são apontados como os principais 

meios adotados para esses registros. (Gráfico 9). 
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Gráfico 7
Formas de participação das Drads nos municípios no apoio ao 
planejamento das ações complementares
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Fonte: Secretaria de Planejamento e Gestão; Secretaria de Desenvolvimento Social; Fundação Seade. Pesquisa 

de Avaliação das Ações Complementares do Programa Ação Jovem. 
Nota: A questão admitia resposta múltipla.  

 

 
 
Fonte: Secretaria de Planejamento e Gestão; Secretaria de Desenvolvimento Social; Fundação Seade. Pesquisa 

de Avaliação das Ações Complementares do Programa Ação Jovem. 
Nota: As respostas classificadas na alternativa “Sim” referem-se à existência de registros das informações na 

forma de relatórios, prontuários e planilhas.  
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Gráfico 8 
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Gráfico 9
Existência de padronização nos registros das ações 

complementares realizadas nos municípios Estado de São Paulo
2018
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Solicitados a distinguir as razões pelas quais não se estabelece uma padronização 

nas formas de tratamento dos registros das ações complementares, parte dos 

dirigentes (13 Drads) aponta para a falta de orientação específica para tal finalidade 

(Gráfico 10). Essa percepção abre possibilidade de atuação por parte da Seds, desde 

que as ações complementares tenham sua relevância confirmada como práticas 

essenciais, tais como as transferências mensais monetárias, no sentido de contribuir 

para a promoção do desenvolvimento social dos jovens beneficiários. 

 

 
Fonte: Secretaria de Planejamento e Gestão; Secretaria de Desenvolvimento Social; Fundação Seade. Pesquisa 

de Avaliação das Ações Complementares do Programa Ação Jovem. 
 

 

Em suma, o conjunto dos resultados relatados aponta para a necessidade da 

implementação de medidas voltadas ao apoio à gestão do programa nos níveis 

regional e municipal. Para tanto, se faz necessário aprofundar o conhecimento acerca 

das dificuldades sinalizadas, nas distintas etapas do programa, principalmente no que 

diz respeito às suas formas de registro e acompanhamento das informações.  

Ainda, entre as principais dificuldades observadas no nível da coordenação do 

programa destacam-se a necessidade de constituir um cadastro atualizado dos seus 

gestores municipais.  

Por outro lado, no nível da gestão do programa, constatou-se um provável gargalo na 

relação entre seleção dos jovens e seu posterior ingresso no programa, provocado 

pela impossibilidade de sua localização (endereço) ou pela sua mudança de condição 

13

3

6

 Falta orientação específica para a
padronização

Falta meio adequado para o registro
das ações complementares

Não dispõe de recursos suficientes
(financeiros, materiais ou humanos)

Gráfico 10 
Principal dificuldade apontada para a padronização dos 

registros das ações complementares 
Estado de São Paulo

2018 
Em números 
absolutos



 
 

SEADE 95 

 

em relação aos critérios de acesso ao programa, mais especificamente, pela 

frequência ao ensino médio. Nesses casos, entre outras explicações, levanta-se a 

hipótese da existência de um descompasso na atualização do cadastro utilizado 

(CadÚnico) ou de seu carregamento no Aplicativo do Programa Ação Jovem. Ainda, 

existem indícios de dificuldade por parte de alguns jovens no acesso aos benefícios 

monetários.  

Nota-se, portanto, que no tocante ao acompanhamento do programa, há espaço para 

avanços sobretudo na definição de forma padronizada de registro, armazenamento e 

recuperação das informações relativas à condicionalidade das ações 

complementares. Vale lembrar que são informações dessa natureza que costumam 

propiciar acúmulo de conhecimento acerca da dinâmica do programa, permitindo a 

proposição de melhorias e aprimoramento.  

Esta avaliação sistematizou, portanto, análises e recomendações ao Programa Ação 

Jovem, relacionadas à implementação, gestão e ao seu acompanhamento, com 

destaque especial para uma de suas condicionalidades: a oferta de ações 

complementares aos jovens beneficiários.  

 

Recomendações da avaliação ao Programa Ação Jovem 

 

Gestão e ao acompanhamento do programa: 
 

 Estabelecer uma política para a gestão do cadastro dos gestores municipais, 

prevendo recursos para a execução de rotinas de atualização das informações 

e o reforço à definição de parâmetros para seu registro e acompanhamento. 

Sugere-se incluir no cadastro o registro de:  

o funções desempenhadas pelos gestores municipal, local e parceiros e 

seu status em relação ao programa (ativos, inativo).  

 Aumentar o conhecimento acerca das dificuldades que envolvem a localização 

de parcela dos jovens selecionados para ingressar no Ação Jovem, de modo 

a contribuir para o desempenho do programa. 

  Identificar as causas das dificuldades enfrentadas por parcela dos jovens no 

acesso às transferências monetárias mensais, contribuindo para o 

desempenho do programa e o aprimorando de sua gestão. Mesmo 

procedimento é recomendado em relação à realização de ações 
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complementares e aos eventuais esforços na direção da intersetorialidade 

possíveis de serem observadas.  

 Reforçar a necessidade de um técnico de referência do Ação Jovem nas 

Drads, responsável pelo acompanhamento do programa nos municípios da 

região e pela interlocução técnica com a coordenação do programa.  

 Garantir capacitações periódicas às Drads, segundo necessidades do 

programa.  

 Rever as formas de acesso ao aplicativo do programa e ao Portal Social, de 

modo a garantir que todas as Drads participem do acompanhamento das 

informações relativas: ao atendimento das demandas, à oferta dos benefícios, 

ao registro e acompanhamento das condicionalidades. 

 

Acompanhamento das ações complementares ofertadas pelo programa:  

 

 Aumentar o conhecimento de seus resultados entre os beneficiários, assim 

como sua cobertura. Para tanto sugere-se:  

o  Definir critérios e formas de registro para o acompanhamento das 

ações complementares implementadas, disseminando-os entre as 

Drads. Essa iniciativa tem como foco lidar com a diversidade das 

iniciativas locais, sem prejuízo do acompanhamento e registro de suas 

informações. Tal oportunidade é reforçada pela atual heterogeneidade 

praticada entre as Drads, no acompanhamento no nível local, e pela 

percepção da ausência de uma orientação única, definida pelo 

programa, para o registro e acompanhamento dessas práticas;  

o Recomenda-se que entre os itens para registro e acompanhamento 

constem aqueles associados às estratégias de implementação e 

acompanhamento das ações, cobertura alcançada, resultados e efeitos 

observados. 

 Ampliar o conhecimento das experiências comprovadamente exitosas: suas 

condições de implementação, parcerias, formas e dinâmicas de realização e 

tipo de resultado/efeito identificado. 
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ESTUDO DA EVASÃO NO ENSINO MÉDIO NA REDE PÚBLICA DO ESTADO DE 

SÃO PAULO – SECRETARIA DA EDUCAÇÃO 

 

Este tópico descreve as atividades realizadas pela presente avaliação, destinada à 

investigação da evasão no ensino médio da rede pública estadual. Seu objetivo é 

aumentar o conhecimento acerca da associação entre evasão e aspectos da gestão 

escolar, tendo em conta os contextos socialmente distintos em que se inserem as 

unidades de ensino. Espera-se com essa investigação identificar questões relativas 

ao cotidiano escolar, capazes de influir na decisão de permanência dos jovens na 

escola.  

Vale lembrar que a evasão no ensino médio está associada a diferentes causas 

externas e internas à escola capazes de influenciar o engajamento dos jovens. Aos 

fatores relacionados à condição socioeconômica e ao contexto familiar do aluno, 

aliam-se seu desempenho passado (reprovações, nível de aprendizado etc.) e as 

condições do contexto escolar (infraestrutura, recursos pedagógicos, atratividade das 

aulas, presença de professores, práticas da gestão etc.).50  

Embora os comportamentos da evasão e da reprovação possam parecer “aceitáveis” 

se observados apenas na média51 do Estado, a demonstração de sua 

heterogeneidade remete a um cenário de preocupações. As diferenças porcentuais 

observadas entre as 91 Diretorias de Ensino – DE indicam ocorrências relativas à 

reprovação e à evasão cerca de duas vezes maiores do que as médias estaduais.      

A fim de investigar esse cenário de distinções, a presente avaliação realizou duas 

pesquisas primárias52 nas escolas de ensino médio da rede pública estadual e o 

estudo de coortes de alunos do Estado de São Paulo, a partir dos dados do Registro 

de alunos disponibilizado pela SEE.53  

                                                           
50 Sobre isso ver Produto 1 desse contrato.  
51 Em 2016, essas médias perfaziam 3% de abandono e 10% de reprovação, segundo dados da SEE. 
Ver Anexo 3 – Influência dos fatores intraescolares na evasão no ensino médio da rede estadual de 
ensino: reunião de discussão.  
52 As pesquisas foram realizadas via web e destinadas a dois agentes, capazes de refletir e informar 
sobre aspectos da unidade escolar. Trata-se do diretor ou vice-diretor da escola e do aluno 
representante do grêmio estudantil.  
53 Sobre as metodologias utilizadas nas pesquisas web e no estudo de coorte ver Produto 2 e 3 desse 
contrato.  
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Desempenho das coletas web  

As coletas via web foram direcionadas para 3.691 escolas estaduais, conforme 

definição da SEE, que ficou responsável pelos envios dos questionários de pesquisa 

e por seu acompanhamento, que foi compartilhado com a Fundação Seade e SPG54, 

atual Secretaria da Fazenda e Planejamento, ao longo do processo.  Ambas as coletas 

foram finalizadas e obtiveram retorno que corresponde a 3.177 unidades escolares, 

para os diretores ou vice-diretores de escola e a 3.006 entre os alunos gremistas. 

Esses desempenhos representam um aproveitamento, em relação ao enviado, 

superior a 80%. 

O retorno obtido entre os diretores/vice-diretores (3.177 escolas), entretanto, incluiu 

unidades que, segundo informações prestadas por esses respondentes,55 não 

ofertavam nenhuma modalidade de ensino de nível médio. Registraram essa condição 

414 escolas, as quais foram retiradas da base de dados que congrega os resultados 

das coletas web. Assim, estarão disponíveis para a análise e produção dos estudos 

propostos, integrando a base de respondentes: 2.763 unidades escolares, 

representadas por seu diretor e/ou vice-diretor, e 2.823 escolas, representadas por 

alunos dirigentes dos grêmios estudantis.56 Esses resultados encontram-se 

organizados na forma de bases de dados – duas, uma para diretores, outra para 

alunos gremistas. As frequências simples das respostas às questões investigadas 

encontram-se apuradas e constam do Anexo 457. 

 

Discussão a partir do estudo de coorte e das proposições da pesquisa web 

O estudo de coorte, conforme objetivos da avaliação, classificou os jovens em sua 

trajetória escolar, apurando sua condição de conclusão, frequência, abandono ou 

                                                           
54 O relatório manteve a nomenclatura adotada na época da pesquisa.  
55 Essa informação foi obtida por ocasião do preenchimento dos questionários da pesquisa web, 

tendo sido prestada pelo próprio diretor da unidade escolar em espaço destinado a observações e 
justificativas. Esses casos permanecem documentados e constam da base de dados em versão 
original, sem tratamentos, para futura análise.    
56 No caso do retorno dos gremistas houve a participação na pesquisa de mais de um membro da 
diretoria do grêmio. Foram excluídas 183 escolas que, conforme declaração dos entrevistados não 
ofertavam ensino de nível médio.  
57 Anexo 4 – Resultados da pesquisa web em escolas do Ensino Médio da rede pública estadual: 

Frequências Simples. Apenas em versão eletrônica – CD.  
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evasão no ensino médio, permitindo distinguir as escolas quanto à rede de ensino e 

segundo as taxas de conclusão dos jovens que integram as coortes de estudo.58  

Assim, para o referido estudo, a análise considerou todos os alunos que em 2011 

frequentavam a 5a série/6o ano do Ensino Fundamental Regular de todas as redes de 

ensino no Estado de São Paulo, acompanhando-os ano a ano em relação à situação 

escolar, conforme mostra a Tabela 1. Os cadastros de escolas foram organizados pela 

SEE59 e disponibilizados para as equipes da Fundação Seade, com a finalidade de 

observar quantos desses alunos selecionados em 2011, concluíram o ensino médio 

em 2017, e quantos evadiram do ensino médio a partir de 2015 (já que antes desse 

ano eles ainda estariam cursando o fundamental), considerando a rede pública.  

Tabela 1 
Situação em 2017 dos alunos que em 2011 frequentavam a 5a série / 6o ano do Ensino 
Fundamental Regular de todas as redes, no Estado de São Paulo 

 

Situação do aluno Alunos % 

Total de alunos da coorte 704.675 100,0 

      

Concluintes do ensino médio 419.949 59,6 

Em 2017 416.531 59,1 

Rede Estadual (1) 323.182 45,9 

Rede Municipal 2.676 0,4 

Rede Privada 72.951 10,4 

EJA / Outros (2) 17.722 2,5 

      

Antes de 2017 3.418 0,5 

Rede Estadual (1) 2.725 0,4 

Rede Municipal 27 0,0 

Rede Privada 65 0,0 

EJA / Outros (2) 601 0,1 

      

Frequentando o sistema de ensino do 
ESP em 2017 

140.229 
19,9 

Ensino Médio Regular 115.456 16,4 

Rede Estadual (1) 104.677 14,9 

Rede Municipal 1.713 0,2 

Rede Privada 9.066 1,3 

Ensino Médio EJA 6.539 0,9 

Ensino Fundamental ou EJA/EF 12.509 1,8 

Outros (2) (3) 5.725 0,8 

      

                                                           
58 Sobre a descrição do método adotado no estudo de coorte ver Produto 3 desse contrato. 
59 O cadastro com os alunos definidos no âmbito do estudo para o ano de 2011 foi construído pela 

SEE. Também foram construídos os cadastros para os anos seguintes – de 2012 a 2018 – que eram 
compostos pelos mesmos alunos selecionados para 2011, salvo se eles não mais estivessem na rede 
de ensino do Estado de São Paulo. O cadastro de 2018 foi utilizado apenas para validar algumas 
condições dos alunos, dado que o estudo de coorte avalia a situação dos alunos até 2017. 

 



 
 

SEADE 101 

 

Tabela 1 
Situação em 2017 dos alunos que em 2011 frequentavam a 5a série / 6o ano do Ensino 
Fundamental Regular de todas as redes, no Estado de São Paulo 

 

Situação do aluno Alunos % 

Fora do sistema de ensino do ESP 144.497 20,5 

Óbitos 824 0,1 

      

Transferidos 43.770 6,2 

      

Abandono 38.587 5,5 

Ensino Médio Regular 18.448 2,6 

Rede Estadual (1) 18.319 2,6 

Rede Municipal 59 0,0 

Rede Privada 70 0,0 

Ensino Médio EJA / Outros (2) 1.170 0,2 

Ensino Fundamental / EJA 18.897 2,7 

Outros (3) 72 0,0 

      

Sem registro do motivo de saída 61.316 8,7 

Ensino Médio Regular 24.180 3,4 

Rede Estadual (1) 22.806 3,2 

Rede Municipal 103 0,0 

Rede Privada 1.271 0,2 

Ensino Médio EJA/Outros (2) 1.475 0,2 

Ensino Fundamental / EJA 35.565 5,0 

Outros (3) 96 0,0 

Fonte: Cadastro de alunos do ESP-SEE / Fundação Seade. 
(1) Inclui a Rede Estadual-SEE e a Rede Estadual-outros. 
(2) A categoria Outros inclui: Normal, N3 PRTE, Médio integrado à Educação Profissional. 
(3) A categoria Outros inclui: Educação especial, Educação Profissional (35). 

 

O estudo de coortes identificou, para o conjunto dos jovens considerados em 2011, o 

seguinte perfil: 51,6% eram alunos do sexo masculino; todos com até 18 anos em 

2011, sendo a idade média de 11,5 anos. Quanto ao subgrupo daqueles que haviam 

concluído o ensino médio com sucesso: 46,1% eram alunos do sexo masculino; 97,2% 

tinham até 18 anos e a idade média era de 17 anos. Já o subgrupo daqueles que 

haviam evadido ou sequer ingressado no ensino médio o perfil correspondia no ano 

da evasão a: 57,8% alunos do sexo masculino; 95% com idade até 18 anos; idade 

média era de 16 anos; 67% deles haviam evadido no 9o ano do Ensino Fundamental, 

1o e 2o ano do Ensino Médio (Anexo 3)60.  

Já as taxas de evasão apuradas no estudo,61 no ano de 2017, correspondiam em 

média a 12,8%, sendo que: 5,5% referia-se ao Ensino Fundamental Regular, 4,8% ao 

                                                           
60 Ver Anexo 3 – Influência dos fatores intraescolares na evasão escolar no ensino médio da rede 

estadual de ensino: reunião de discussão. 
61 Excluindo do denominador os casos de óbito, transferência e abandono escolar.  
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Ensino Médio Regular e 2,6% às modalidades do médio integrado à educação 

profissional, EJA e educação especial. As taxas de evasão no ensino médio diferem 

quanto ao sexo dos jovens estudantes, sendo mais elevadas entre os homens, 15%, 

em comparação às mulheres, 11%. Essa diversidade se repete em relação à região 

de localização da escola, com taxas mais elevadas no conjunto do interior do Estado, 

14%, em comparação à média da RMSP, 12%. Tomadas as taxas de conclusão no 

ensino médio, em 2017, as diferenças por sexo se ampliam com 72% das mulheres 

nessa condição contra 59% dos homens, sugerindo o baixo aproveitamento escolar 

entre esses. São também diversas quanto às regiões do Estado, indicando 

desvantagem da RMSP em relação ao interior, com taxas de 63% e 68% 

respectivamente (Anexo 3). 

Outra evidência decorrente do estudo de coortes foi a identificação a partir dos 

cadastros da SEE da situação escolar do alunado classificada como: Sem registro do 

motivo de saída (da rede escolar), que perfaz 8,7% do total de alunos da coorte. Essa 

classificação representava situação de não frequência escolar, e não conclusão 

escolar, mas não tratava a condição como evasão, o que, aparentemente, tornava 

esses casos indefinidos quanto a situação do alunado e, portanto, mantinha-os fora 

do sistema de registros utilizados pela SEE. Essa condição, portanto, demandava 

discussão acerca da correta classificação dos casos verificados, o que de fato 

ocorreu, conforme será demonstrado ao término deste relatório.  

Além do estudo de coortes, as pesquisas web trazem informações relativas a uma 

variada gama de aspectos que, segundo a literatura especializada,62 exercem 

influência no engajamento dos jovens e, consequentemente, nas decisões que levam 

à evasão escolar. Esses aspectos remetem às condições oferecidas pela escola – 

infraestrutura e melhorias; organização e dinâmica pedagógica, gestão administrativa, 

gestão de conflitos e promoção de vínculos entre outros – segundo as percepções 

dos diretores/vice-diretores e dos alunos gremistas. Essa perspectiva, que se fez 

ampla quanto aos temas e diversa quanto às abordagens ou percepções coletadas, 

levou à necessidade de aprofundar as discussões acerca da linha analítica a ser 

adotada. Além disso, aos resultados das coletas web63 somam-se os resultados (ainda 

                                                           
62 Ver Relatório 1 do presente contrato.  
63 As frequências simples em caráter preliminar estão no Anexo 2 – Frequências Simples das 

pesquisas web Evasão no ensino médio – em formato eletrônico.  
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parciais) do estudo das coortes cujos achados sugerem a importância de relacionar 

perfis de jovens que evadem aos perfis de gestão observados em suas unidades 

escolares.  

A fim de subsidiar as decisões relativas às opções analíticas e os procedimentos 

metodológicos a serem adotados, a Fundação Seade e a SPG reuniram especialistas 

no tema educacional64 para a discussão dos resultados apurados no estudo das 

coortes à luz das informações disponíveis a partir das coletas web, nas escolas. Nessa 

oficina de trabalho foi apresentada pela Fundação Seade a sistematização dos 

resultados e das proposições investigativas suscitadas a partir desses achados.  A 

oficina proposta teve por objetivo: delimitar correta e conceitualmente o universo dos 

evadidos e validar as oportunidades de conhecimento relevantes ao tema, 

representadas nos resultados oriundos das pesquisas concluídas.  

O debate corroborou o reconhecimento da influência de fatores intraescolares na 

produção da evasão, aliado à trajetória educacional do aluno, associação essa que 

traz ainda a influência do contexto socioeconômico que caracteriza a unidade escolar 

e sua clientela. Além disso, quanto às decisões metodológicas a serem tomadas, o 

debate levou às seguintes orientações:65  

‐ Restringir o foco do estudo ao ensino médio, ou seja, não considerar a parcela 
que não ingressa no ensino médio, após concluir o Ensino Fundamental. 
Argumento: trata-se de um fenômeno específico, diverso da evasão que 
decorre após ingresso no ensino médio e que merece ser estudado a parte;  

‐  Incluir na condição evasão a situação identificada pelo estudo de coortes 
como: Sem registro do motivo de saída (da rede escolar), que perfaz 8,7% do 
total de alunos da coorte, tratada a partir dos cadastros da SEE. 

  

                                                           
64 Participaram do debate no Seade, em 22/02/2019 os seguintes especialistas convidados: Profa. 
Dra. Alexandrina Monteiro – Faculdade de Educação da Unicamp; Profa. Dra. Adriana Bauer – 
pesquisadora da Fundação Carlos Chagas; Prof. Dr. Ocimar M. Alavarse - Faculdade de Educação-
USP; Dr. Rafael Camelo de Souza – Diretor de Avalição e Planejamento no Plano CDE – Pesquisa, 
Inovação, Impacto.  
65 Ver Anexo 3 – Influência dos fatores intraescolares na evasão no ensino médio da rede estadual de 
ensino: reunião de discussão. 
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Anexo 1 – Programa Bom Prato  
 
Tabelas Selecionadas  
 
Tabela 1 

Unidades do Programa Restaurante Popular Bom Prato, por Índice de Vulnerabilidade Social –
IPVS, Índice de Mobilidade, distâncias médias entre unidades e equipamentos de assistência 
social (Cras e Creas) e distância média e ponderada dos fluxos da OD 2007 
Distritos do Município de São Paulo – 2018 
 

Unidades Municípios 
Grupos 
IPVS 

Índice de 
Mobilidade 

(MSP) 

Distância 
do Creas 
(em km) 

Distância 
do Cras 
(em km) 

Distância 
média da 
OD (em 

km) 

Distância 
média da 

ponderada 
da OD (em 

km) (1) 

ITPS 
ITPS – Característica do 

grupo 

25 de março São Paulo 4 4. Bom 2,08 0,44 11,28 14,35 6 
Proteção social publica 
incompleta 

Brás São Paulo 4 4. Bom 2,34 2,31 11,28 13,28 6 
Proteção social publica 
incompleta 

Brasilândia São Paulo 2 3. Médio 1,26 0,19 10,47 4,27 7 
Frágil presença da 
proteção social pública 

Campo 
Limpo 

São Paulo 4 4. Bom 0,68 1,47 13,43 6,26 7 
Frágil presença da 
proteção social pública 

Campos 
Elíseos 

São Paulo 2 4. Bom 1,98 1,97 11,19 8,68 5 
Proteção publica muito 
estável 

Capão 
Redondo 

São Paulo 3 4. Bom 1,14 1,43 11,54 4,95 6 
Proteção social publica 
incompleta 

Cidade 
Ademar 

São Paulo 4 3. Médio 1,87 1,69 10,69 4,31 8 
Ausência de proteção 
social pública 

Grajaú São Paulo 4 2. Ruim 2,84 0,17 17,82 7,30 7 
Frágil presença da 
proteção social pública 

Guaianases São Paulo 5 
1. Muito 

ruim 
0,89 0,10 20,21 9,21 7 

Frágil presença da 
proteção social pública 

Heliópolis São Paulo 2 4. Bom 1,25 1,24 10,03 4,24 6 
Proteção social publica 
incompleta 

Itaim 
Paulista 

São Paulo 2 3. Médio 0,92 0,62 18,20 4,69 6 
Proteção social publica 
incompleta 

Itaquera São Paulo 4 3. Médio 3,65 1,24 14,30 5,22 6 
Proteção social publica 
incompleta 

Lapa São Paulo 2 4. Bom 4,53 1,30 10,95 8,31 4 
Presença de proteção 
privada e pública 

Limão São Paulo 2 4. Bom 2,80 2,26 9,72 8,22 6 
Proteção social publica 
incompleta 

Paraisópolis São Paulo 4 2. Ruim 3,16 0,25 8,33 4,31 8 
Ausência de proteção 
social pública 

Perus São Paulo 2 3. Médio 0,42 0,32 16,70 4,37 6 
Proteção social publica 
incompleta 

Santana São Paulo 2 3. Médio 2,39 2,39 8,34 6,40 5 
Proteção publica muito 
estável 

Santo Amaro São Paulo 2 4. Bom 1,09 1,10 12,12 8,43 5 
Proteção publica muito 
estável 

São Mateus São Paulo 2 3. Médio 0,73 1,64 12,61 5,03 6 
Proteção social publica 
incompleta 

São Miguel 
Paulista 

São Paulo 5 
1. Muito 

ruim 
0,78 0,73 14,55 4,48 7 

Frágil presença da 
proteção social pública 

Tucuruvi São Paulo 2 3. Médio 1,53 1,53 10,28 4,08 5 
Proteção publica muito 
estável 

Vila Nova 
Cachoeirinha 

São Paulo 5 3. Médio 2,42 1,23 10,47 4,27 7 
Frágil presença da 
proteção social pública 

 
Fonte: Coordenação de Segurança Alimentar e Nutricional – Cosan-SEDS; Metrô/OD; Cedepe/PUC-SP; Sociedade 
Samaritano/Proadisus; Fundação Seade. 

(1) Ponderação pelo volume do fluxo. 
Nota: Os setores censitários com pelo menos 50 domicílios particulares permanentes foram classificados em um 
dos seis grupos do IPVS: grupo 1 – baixíssima vulnerabilidade; grupo 2 – vulnerabilidade muito baixa; grupo 3 – 
vulnerabilidade baixa; grupo 4 –vulnerabilidade média; grupo 5 – vulnerabilidade alta; grupo 6 – vulnerabilidade 
muito alta. O Grupo 6 engloba apenas setores censitários classificados no Censo Demográfico como aglomerados 
subnormais com concentração de população jovem e de baixa renda. Os setores censitários rurais de baixa renda 
e com pelo menos 50 domicílios particulares foram classificados no grupo 7 – setores censitários rurais de alta ou 
muito alta vulnerabilidade. A criação desse grupo se justifica na medida em que a forma de ocupação territorial 
nesses setores é totalmente diferente dos setores urbanos, implicando políticas públicas distintas. Outra questão 



que justifica a criação de um grupo desse tipo é que, apesar de representarem 8,1% dos setores censitários do 
Estado, eles concentram apenas 3,7% da população paulista, distribuída em 645 municípios, e nem todos os setores 
rurais se caracterizam como de alta ou muito alta vulnerabilidade. 

 

Tabela 2 
Unidades do Programa Restaurante Popular Bom Prato, por Índice de Vulnerabilidade 
Social – IPVS, distâncias médias entre unidades e equipamentos de assistência social 
(Cras e Creas) e centro urbano 
Municípios paulistas – 2018 

Unidades Municípios 
Grupos 
IPVS 

Distância do 
centro (em km) 

Distância do 
Creas (em km) 

Distância do Cras 
(em km) 

Araraquara Araraquara 2 0,91 2,49 1,15 

Araçatuba Araçatuba 2 1,07 1,38 1,09 

Barretos Barretos 2 3,64 2,95 0,99 

Bauru Bauru 2 1,00 1,47 1,32 

Botucatu Botucatu 2 6,28 5,04 0,97 

Campinas Campinas 3 0,76 1,69 4,25 

Carapicuíba Carapicuíba 2 0,18 0,07 0,07 

Ferraz de Vasconcelos Ferraz de Vasconcelos 2 0,40 0,79 0,11 

Franca Franca 2 0,33 0,66 0,89 

Guarujá Guarujá 3 7,17 3,96 1,93 

Guarulhos Guarulhos 2 0,36 0,79 2,35 

Itaquaquecetuba Itaquaquecetuba 4 0,62 1,50 1,40 

Jundiaí Jundiaí 2 0,77 0,62 0,49 

Limeira Limeira 1 0,52 1,63 1,12 

Marília Marília 2 0,87 0,72 1,75 

Mogi das Cruzes Mogi das Cruzes 2 0,90 1,08 0,26 

Osasco Osasco 2 0,24 1,10 2,10 

Ribeirão Preto Ribeirão Preto 2 0,32 0,38 0,85 

Rio Claro Rio Claro 2 0,47 0,65 2,11 

Santo André Santo André 2 0,78 1,95 0,40 

Santos Santos 5 1,38 1,51 0,53 

Santos - Morros Santos 4 1,84 1,29 0,52 

Santos - Zona Noroeste Santos 4 4,28 1,49 0,00 

Sorocaba Sorocaba 2 1,63 0,94 2,79 

Suzano Suzano 2 0,40 1,07 0,71 

São José do Rio Preto São José do Rio Preto 2 0,56 0,94 1,13 

São José dos Campos São José dos Campos 2 0,24 0,40 0,77 

São Vicente São Vicente 2 0,20 0,55 0,64 

São Vicente - Unidade II São Vicente 6 8,00 1,54 2,32 

Taboão da Serra Taboão da Serra 3 6,36 2,42 0,39 

Taubaté Taubaté 1 0,12 0,62 1,76 

Fonte: Coordenação de Segurança Alimentar e Nutricional – Cosan-SEDS; Metrô/OD; Fundação Seade. 
Nota: Os setores censitários com pelo menos 50 domicílios particulares permanentes foram classificados em um dos 
seis grupos do IPVS: grupo 1 – baixíssima vulnerabilidade; grupo 2 – vulnerabilidade muito baixa; grupo 3 – 
vulnerabilidade baixa; grupo 4 –vulnerabilidade média; grupo 5 – vulnerabilidade alta; grupo 6 – vulnerabilidade muito 
alta; O Grupo 6 engloba apenas setores censitários classificados no Censo Demográfico como aglomerados subnormais 
com concentração de população jovem e de baixa renda. Os setores censitários rurais de baixa renda e com pelo menos 
50 domicílios particulares foram classificados no grupo 7 – setores censitários rurais de alta ou muito alta vulnerabilidade. 
A criação desse grupo se justifica na medida em que a forma de ocupação territorial nesses setores é totalmente diferente 
dos setores urbanos, implicando políticas públicas distintas. Outra questão que justifica a criação de um grupo desse tipo 
é que, apesar de representarem 8,1% dos setores censitários do Estado, eles concentram apenas 3,7% da população 
paulista, distribuída em 645 municípios, e nem todos os setores rurais se caracterizam como de alta ou muito alta 
vulnerabilidade. 
 



Tabela 3 

Unidades do Programa Restaurante Popular Bom Prato, por Índice de Vulnerabilidade Social – IPVS, Índice de Mobilidade, distâncias 
médias entre unidades e equipamentos de assistência social (Cras e Creas) e distância média e ponderada dos fluxos da OD 2007 

Demais municípios da Região Metropolitana de São Paulo – 2018 

 

Unidade Município 
Grupos 
IPVS1 

Distância do 
centro (em 

km) 

Distância do 
Creas 

Distância 
do Cras 

Distância média da 
OD 

Distância 
média 

ponderada 
da OD (1) 

Carapicuíba Carapicuíba 2 0,18 0,07 0,07 14,68 4,29 
Ferraz de 
Vasconcelos 

Ferraz de 
Vasconcelos 2 0,40 0,79 0,11 18,91 8,18 

Guarulhos Guarulhos 2 0,36 0,79 2,35 13,97 6,36 

Itaquaquecetuba Itaquaquecetuba 4 0,62 1,50 1,40 18,57 3,21 

Mogi das Cruzes Mogi das Cruzes 2 0,90 1,08 0,26 27,88 5,37 

Osasco Osasco 2 0,24 1,10 2,10 12,01 6,34 

Santo André Santo André 2 0,78 1,95 0,40 13,65 5,11 

Suzano Suzano 2 0,40 1,07 0,71 22,37 4,77 

Taboão da Serra Taboão da Serra 3 6,36 2,42 0,39 12,91 4,37 

 
Fonte: SEADE; COSAN-SEDS; METRO/OD. 
(1) Ponderação pelo volume do fluxo. 
Nota: Os setores censitários com pelo menos 50 domicílios particulares permanentes foram classificados em um dos 
seis grupos do IPVS: grupo 1 – baixíssima vulnerabilidade; grupo 2 – vulnerabilidade muito baixa; grupo 3 – 
vulnerabilidade baixa; grupo 4 –vulnerabilidade média; grupo 5 – vulnerabilidade alta; grupo 6 – vulnerabilidade muito 
alta; O Grupo 6 engloba apenas setores censitários classificados no Censo Demográfico como aglomerados subnormais 
com concentração de população jovem e de baixa renda. Os setores censitários rurais de baixa renda e com pelo menos 
50 domicílios particulares foram classificados no grupo 7 – setores censitários rurais de alta ou muito alta vulnerabilidade. 
A criação desse grupo se justifica na medida em que a forma de ocupação territorial nesses setores é totalmente diferente 
dos setores urbanos, implicando políticas públicas distintas. Outra questão que justifica a criação de um grupo desse tipo 
é que, apesar de representarem 8,1% dos setores censitários do Estado, eles concentram apenas 3,7% da população 
paulista, distribuída em 645 municípios, e nem todos os setores rurais se caracterizam como de alta ou muito alta 
vulnerabilidade. 

 



ANEXO 2

Fortalecimento da CPGa/SPG no PPa 
Relatórios anteriores  
(apenas em versão eletrônica – CD)
Tabelas selecionadas
Sugestões dos respondentes da 
pesquisa quantitativa via web 
Resultados da pesquisa web com 
gestores do PPa: frequências simples  
(apenas em versão eletrônica – CD)



Anexo 2 - Fortalecimento da CPGA/SPG  - no processo do PPA

Tabelas Selecionadas 

Tabela 1

2018

N. abs. %

Total 258

Gerentes de programas 79 30,6

Gerentes de produtos 124 48,1

Assistentes de monitoramento 79 30,6

Não quer informar 23 8,9

Nota: Há casos de resposta múltipla, pelo acumulo de funções. 

Funções

Gestores do Plano Plurianual PPA, segundo funções pelas quais são 

responsáveis (múltipla escolha)

Fonte: Secretaria de Planejamento e Gestão; Fundação Seade. Pesquisa 

de Avaliação com Gestores do PPA 2016-2019.



Tabela 2

2018

Total 258 100,0

Até 5 25 9,7

De 5 a 10 69 26,7

De 10 a 20 46 17,8

Mais de 20 114 44,2

Não quer informar 4 1,6

Gestores do Plano Plurianual PPA, segundo tempo de atuação no serviço 

público

Fonte: Secretaria de Planejamento e Gestão; Fundação Seade. Pesquisa de 

Avaliação com Gestores do PPA 2016-2019.

N. abs. %
Tempo de atuação no serviço 

público (em anos)



Tabela 3

Gestores do Plano Plurianual PPA, por participação anterior em formulação, implementação ou monitoramento de PPAs

2018

N. abs. % N. abs. % N. abs. %

Total 119 46,1 139 53,9 258 100,0

Fonte: Secretaria de Planejamento e Gestão; Fundação Seade. Pesquisa de Avaliação com Gestores do PPA 2016-2019.

Grupos
Sim Não Total



Tabela 4

2018

N. abs. % N. abs.  % N. abs. %

Total 102 39,5 156 60,5 258 100,0

Casa Civil 6 75,0 2 25,0 8 100,0

Defensoria Pública 1 50,0 1 50,0 2 100,0

Ministério Público 1 100,0 0 0,0 1 100,0

Procuradoria Geral do Estado 2 100,0 0 0,0 2 100,0

Secretaria da Administração Penitenciária 2 33,3 4 66,7 6 100,0

Secretaria da Cultura 0 0,0 7 100,0 7 100,0

Secretaria da Educação 1 4,2 23 95,8 24 100,0

Secretaria da Fazenda 10 83,3 2 16,7 12 100,0

Secretaria da Habitação 3 75,0 1 25,0 4 100,0

Secretaria da Justiça e da Defesa da Cidadania 8 44,4 10 55,6 18 100,0

Secretaria da Saúde 13 36,1 23 63,9 36 100,0

Secretaria da Segurança Pública 6 54,5 5 45,5 11 100,0

Secretaria de Agricultura e Abastecimento 4 33,3 8 66,7 12 100,0

Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação 1 11,1 8 88,9 9 100,0

Secretaria de Desenvolvimento Social 0 0,0 6 100,0 6 100,0

Secretaria de Energia 4 57,1 3 42,9 7 100,0

Secretaria de Esportes, Lazer e Juventude 0 0,0 2 100,0 2 100,0

Secretaria de Governo 8 40,0 12 60,0 20 100,0

Secretaria de Logística e Transportes 3 30,0 7 70,0 10 100,0

Secretaria de Saneamento e Recursos Hídricos 5 41,7 7 58,3 12 100,0

Secretaria de Turismo 1 33,3 2 66,7 3 100,0

Secretaria do Emprego e Relações do Trabalho 2 66,7 1 33,3 3 100,0

Secretaria do Meio Ambiente 10 43,5 13 56,5 23 100,0

Secretaria dos Direitos da Pessoa com Deficiência 1 50,0 1 50,0 2 100,0

Secretaria dos Transportes Metropolitanos 6 54,5 5 45,5 11 100,0

Tribunal de Contas do Estado 1 100,0 0 0,0 1 100,0

Tribunal de Justiça 2 40,0 3 60,0 5 100,0

Tribunal de Justiça Militar 1 100,0 0 0,0 1 100,0

Fonte: Secretaria de Planejamento e Gestão; Fundação Seade. Pesquisa de Avaliação com Gestores do PPA 2016-2019.

Nota: Os dados retratam apenas a condição dos gestores que responderam a pesquisa.  

Secretarias/órgãos
Sim Não Total

Gestores do Plano Plurianual PPA, por participação na capacitação promovida pela Secretaria de Planejamento e Gestão para elaboração do PPA 2016-2019,  segundo 

secretarias/órgãos



Tabela 5

Gestores do Plano Plurianual, por avaliação do prazo para atividades de elaboração do PPA, segundo atividades avaliadas

2018

N. abs. % N. abs. % N. abs.  % N. abs.  % N. abs. % N. abs. %

Alinhamento estratégico da Secretaria ou órgão
14 5,4 65 25,3 97 37,7 76 29,6 5 1,9 257 100,0

Definição da estrutura dos programas
18 7,0 64 24,8 100 38,8 71 27,5 5 1,9 258 100,0

Proposta de produtos
27 10,5 65 25,2 97 37,6 64 24,8 5 1,9 258 100,0

Elaboração e definição de indicadores do PPA e 

suas metas
31 12,0 74 28,7 88 34,1 60 23,3 5 1,9 258 100,0

Proposta de recursos orçamentários
28 10,9 74 28,7 71 27,5 80 31,0 5 1,9 258 100,0

Fonte: Secretaria de Planejamento e Gestão; Fundação Seade. Pesquisa de Avaliação com Gestores do PPA 2016-2019.

Total
Atividades avaliadas

Ruim/Péssimo Regular Ótimo/Bom Não sabe avaliar Não quer informar



Tabela 6

Gestores do Plano Plurianual PPA, por avaliação do suporte e apoio técnico fornecido pela equipe da SPG

2018

N. abs.  % N. abs.   % N. abs.   % N. abs.  % N. abs.  % N. abs.  % N. abs.   %

Total 74 28,7 65 25,2 24 9,3 28 10,9 63 24,4 4 1,6 258 100,0

Fonte: Secretaria de Planejamento e Gestão; Fundação Seade. Pesquisa de Avaliação com Gestores do PPA 2016-2019.

Nenhum/Não 

utilizou
Não sabe avaliar Não quer informar Total

Grupos
Significativos  Razoáveis Insuficientes



Tabela 7

Gestores do Plano Plurianual, por avaliação das formas de disseminação do método de elaboração PPA

2018

N. abs.  % N. abs. % N. abs. % N. abs.  % N. abs.  % N. abs.  %

Reuniões e debates 18 7,0 72 27,9 76 29,5 87 33,7 5 1,9 258 100,0

Oficinas de capacitação ministradas pela 

equipe da Secretaria de Planejamento e 

Gestão

15 5,8 54 20,9 85 32,9 99 38,4 5 1,9 258 100,0

Oficinas de capacitação ministradas pela 

equipe dos órgãos ou entidades setoriais 16 6,2 61 23,6 71 27,5 104 40,3 6 2,3 258 100,0

Divulgações de material de apoio 19 7,4 59 22,9 104 40,3 72 27,9 4 1,6 258 100,0

Divulgações no site 23 8,9 63 24,4 93 36,0 75 29,1 4 1,6 258 100,0

Fonte: Secretaria de Planejamento e Gestão; Fundação Seade. Pesquisa de Avaliação com Gestores do PPA 2016-2019.

Total
Formas de disseminação

Ruim/Péssimo Regular Ótimo/Bom Não sabe avaliar Não quer informar



Tabela 8

Gestores do Plano Plurianual, por avaliação dos manuais de apoio para elaboração do PPA, segundo aspectos avaliados

2018

N. abs. % N. abs.  % N. abs. % N. abs. % N. abs. % N. abs. %

Conteúdo abordado 6 2,3 42 16,3 131 50,8 77 29,8 2 0,8 258 100,0

Linguagem utilizada 7 2,7 46 17,8 127 49,2 76 29,5 2 0,8 258 100,0

Contribuição para elaboração dos programas 8 3,1 71 27,5 101 39,1 76 29,5 2 0,8 258 100,0

Fonte: Secretaria de Planejamento e Gestão; Fundação Seade. Pesquisa de Avaliação com Gestores do PPA 2016-2019.

Total
Aspectos avaliados

Ruim/Péssimo Regular Ótimo/Bom Não sabe avaliar Não quer informar



Tabela 9

Gestores do Plano Plurianual, por escala de concordância com aspectos relacionados ao método de Orçamento por Resultados – OpR

2018

N. abs. % N. abs. % N. abs. % N. abs. % N. abs.  % N. abs.  %

O método OpR permite uma melhor integração com outros 

instrumentos de planejamento e orçamento – LDO e LOA
14 5,4 17 6,6 135 52,3 86 33,3 6 2,3 258 100,0

O método OpR torna a comunicação com as áreas orçamentária e de 

planejamento mais eficiente
26 10,1 15 5,8 125 48,4 87 33,7 5 1,9 258 100,0

O método OpR facilita  alterar o desenho de programas preexistentes 

nas secretarias e órgãos estaduais
24 9,3 22 8,5 110 42,6 96 37,2 6 2,3 258 100,0

Os indicadores de produtos e de resultados no monitoramento e a 

avaliação dos programas e ações são mais adequados com o método 

OpR

22 8,5 23 8,9 124 48,1 81 31,4 8 3,1 258 100,0

O método OpR promove a intersetorialidade entre secretarias e 

órgãos estaduais
34 13,2 27 10,5 87 33,7 101 39,1 9 3,5 258 100,0

A aplicação do método OpR no PPA 2016-2019 facilitou o 

acompanhamento dos gastos com os programas e ações públicas pela 

população

34 13,2 24 9,3 78 30,2 114 44,2 8 3,1 258 100,0

O uso do método OpR promoveu a interlocução mais eficiente com os 

órgãos de controle – internos e externos
36 14,0 27 10,5 83 32,2 103 39,9 9 3,5 258 100,0

Fonte: Secretaria de Planejamento e Gestão; Fundação Seade. Pesquisa de Avaliação com Gestores do PPA 2016-2019.

Total
Aspectos relacionados ao método OpR

Discordo 

totalmente/discordo

 Não concordo nem 

discordo

Concordo 

totalmente/concordo
Não sabe avaliar Não quer informar



Tabela 10

2018

N. abs. % N. abs. % N. abs. % N. abs.  % N. abs. % N. abs.  %

Duração/carga horária 7 6,7 28 26,9 67 64,4 1 1,0 1 1,0 104 100,00

Conteúdo abordado 1 1,0 29 27,9 74 71,2 0 0,0 0 0,0 104 100,00

Apresentações e outros materiais disponibilizados 2 1,9 35 33,7 67 64,4 0 0,0 0 0,0 104 100,00

Adequação dos exemplos abordados 6 5,8 41 39,4 56 53,8 1 1,0 0 0,0 104 100,00

Dinâmica utilizada 9 8,7 35 33,7 60 57,7 0 0,0 0 0,0 104 100,00

Fonte: Secretaria de Planejamento e Gestão; Fundação Seade. Pesquisa de Avaliação com Gestores do PPA 2016-2019.

Gestores do Plano Plurianual PPA que participaram da capacitação promovida pela Secretaria de Planejamento e Gestão para elaboração do PPA 2016-2019, por  avaliação de 

aspectos relacionados à capacitação

Aspectos avaliados
Ruim/Péssimo Não Quer informar TotalRegular Ótimo/Bom Não Sabe Avaliar



Tabela 11

Gestores do Plano Plurianual, por avaliação do uso do SimPPA para monitoramento, segundo atividades de monitoramento

2018

N. abs. % N. abs. % N. abs. % N. abs. % N. abs. % N. abs. %

Visualização da estrutura programática do órgão (programas, 

indicadores de resultados, produtos, indicadores de produto)
17 6,6 48 18,6 169 65,5 22 8,5 2 0,8 258 100,0

Acesso às informações necessárias ao monitoramento do programa
25 9,7 54 20,9 152 58,9 25 9,7 2 0,8 258 100,0

Acesso às informações necessárias ao monitoramento do produto
26 10,2 55 21,5 151 59,0 21 8,2 3 1,2 256 100,0

Acesso às informações que permitam a análise cruzada de dados de 

execução física e orçamentária
46 17,8 57 22,1 94 36,4 56 21,7 5 1,9 258 100,0

Uso dos campos dedicados aos registros de execução (“Comentários” e 

“Problemas na Apuração”)
18 7,0 64 24,8 134 51,9 39 15,1 3 1,2 258 100,0

Fonte: Secretaria de Planejamento e Gestão; Fundação Seade. Pesquisa de Avaliação com Gestores do PPA 2016-2019.

Total
Atividades de monitoramento com uso do SimPPA

Ruim/Péssimo Regular Ótimo/Bom Não sabe avaliar Não quer informar



Tabela 12

2018

N. Abs. % N. Abs. % N. Abs. %

Total 61 23,6 197 76,4 258 100,0

Gestores do Plano Plurianual PPA, por participação no Grupo Setorial de Planejamento, 

Orçamento e Finanças Públicas – GSPOFP

Fonte: Secretaria de Planejamento e Gestão; Fundação Seade. Pesquisa de Avaliação com 

Gestores do PPA 2016-2019.

Grupos
Sim Não Total



Tabela 13

Gestores do Plano Plurianual, por avaliação de atividades necessárias para a realização do monitoramento do PPA 2016-19

2018

N. Abs. % N. Abs. % N. Abs. % N. Abs. % N. Abs. % N. Abs. %

Realização de reuniões envolvendo GSPOFPs, gerentes de 

programa e de produto
16 6,2 49 19,0 128 49,6 59 22,9 6 2,3 258 100,0

Realização de reuniões com a equipe da SPG para a revisão dos 

aspectos orçamentários
13 5,0 42 16,3 109 42,2 90 34,9 4 1,6 258 100,0

Realização de reuniões com a equipe da SPG responsável para 

revisão de indicadores de produtos e de programas
17 6,6 49 19,0 108 41,9 80 31,0 4 1,6 258 100,0

Realização de reuniões internas para análise de desempenho do 

programa e elaboração de justificativas para órgãos de controle

14 5,4 49 19,0 131 50,8 59 22,9 5 1,9 258 100,0

Uso do SimPPA para acesso a dados sobre indicadores de 

programas e produtos
8 3,1 52 20,2 166 64,3 29 11,2 3 1,2 258 100,0

Fonte: Secretaria de Planejamento e Gestão; Fundação Seade. Pesquisa de Avaliação com Gestores do PPA 2016-2019.

TotalAtividades necessárias para a realização do monitoramento do 

PPA 2016-19

Ruim/Péssimo Regular Ótimo/Bom Não sabe avaliar Não quer informar



ANEXO 2 - Fortalecimento da CPGA/SPG 

Sugestões dos respondentes da pesquisa quantitativa via web sobre o 

processo de elaboração e monitoramento do PPA 2020-23 e uso do 

SimPPA  

Box 1. Sugestões para o processo de elaboração do PPA 2020-23 

 Iniciar o processo de planejamento do PPA junto às setoriais com mais 

antecedência e melhorar a disseminação da metodologia do OpR junto 

às equipes técnicas e dos setoriais. 

 Aprimoramento dos manuais e da participação das equipes desde o 

início do processo. 

 Possibilidade de inclusão de mais produtos; alguns produtos não 

conseguem ser medidos no PPA. 

 Disseminação de informações para os gestores, pois não fomos 

convidados para os eventos de capacitação. Recebemos informações 

já filtradas por outros níveis hierárquicos. 

 Instituir como referência a participação de funcionário do quadro efetivo 

no processo de elaboração do PPA 2020-2023. 

 Maior envolvimento dos dirigentes das áreas responsáveis pelos 

programas, metas e ações. 

 Telas mais simples e sistemas mais leves de se operar. 

 Mais atenção aos técnicos. 

 A gerência deve recair sobre quem se responsabiliza diretamente sobre 

o contrato, o controle e sobre a avaliação do programa. Técnicos têm 

assumido a gerência sem o menor controle sobre o contrato, objetivos, 

metas, etc. 

 Disponibilizar instruções com prazo razoável antes da abertura do 

sistema para inserção dos dados. 

 Orientação individualizada. 

 Melhor detalhamento e registro do processo de construção dos 

programas, produtos e metas, pois quando há troca de responsáveis 

não é possível recuperar o histórico de elaboração. 



 Considerar que há mudanças de gestão, o que implica mudanças da 

gerência do projeto. 

 Realização de capacitações com antecedência, pois foram realizadas 

próximo ao prazo final. 

 Alinhamento do PPA com outros instrumentos de planejamento, como 

o plano estratégico de curto prazo da pasta e outras leis, como o Plano 

Estadual de Educação. 

 Ampliar o engajamento da equipe de planejamento com as equipes 

setoriais, mudando a ênfase de apoio/acompanhamento para 

coexecução e corresponsabilidade. 

 

Fonte: Secretaria de Planejamento e Gestão; Fundação Seade. Pesquisa de Avaliação 
com Gestores do PPA 2016-2019. 

 

Box 2. Sugestões para o processo de execução do PPA 2020-23 

 Continuidade do método, programas e produtos do PPA atual; o Estado 

deve seguir uma continuidade de evolução. 

 É fundamental diminuir a burocracia que impede o andamento 

necessário para obtenção dos resultados. Muitos órgãos e setores 

analisando, sem a mínima necessidade. 

 Alterações impostas pela Secretaria de Planejamento, que às vezes 

nem são informadas à pasta, atrapalham o posterior monitoramento dos 

programas e produtos. 

 Permitir que indicadores sejam substituídos quando representarem 

aprimoramento na gestão. 

 Antes da elaboração do próximo PPA, a SPG deve se reunir com a alta 

gestão das empresas (as diretorias ficam alheias ao processo) para 

traçar estratégias. 

 Mesmo em programas compartilhados por diversas unidades 

orçamentárias o preenchimento deve ser individualizado. 

 Acompanhamento integrado do desenvolvimento dos programas de 

forma qualitativa e com a participação dos gerentes de programa e 



produto. Concentrar nos GSPOFPs, que não têm relação direta com o 

planejamento e monitoramento de ações programáticas. 

 Qualificar o apoio técnico, inclusive de informática, da Secretaria de 

Planejamento que deve compreender as especificidades dos diversos 

órgãos. 

 Formalização e maior transparência nas informações, principalmente 

nas alterações de produtos e indicadores solicitadas. 

 Por mais que a metodologia OpR tenha estimulado a intersetorialidade, 

não foram criados espaços reais para articulação. O OpR exige uma 

mudança cultural, o que requer mais do que orientações. São 

necessários mais fomentos, criações de espaços e momentos para que 

ela ocorra. 

 

Fonte: Secretaria de Planejamento e Gestão; Fundação Seade. Pesquisa de Avaliação 
com Gestores do PPA 2016-2019. 

 

Box 3. Sugestões para o aperfeiçoamento do SimPPA 

 Possibilidade de cruzamento de dados entre a execução orçamentária 

e a execução física; separar tela de informações dos 

programas/produtos: tela completa e outra simplificada (dados 

principais). 

 O gerente de produto deve ter acesso ao programa como um todo. São 

importantes a visualização do programa e a visualização geral de toda 

a secretaria, para que o gerente enxergue o seu produto dentro do todo; 

possibilidade de visualização de todas as informações cadastradas no 

sistema. 

 Inserir relatórios com os dados das metas estipuladas no PPA/ 

LDO/LOA para análise de desempenho do programa; disponibilizar a 

meta (ano e PPA). 

 Separar o sistema em três módulos: manutenção, entrada de dados e 

consulta. 



 Relatórios para a setorial no próprio sistema; emissão de relatórios 

visando os pontos de atenção; acesso aos relatórios de exercícios 

anteriores. 

 Incluir um canal direto no próprio SimPPA para reportar à área técnica 

da SPG eventuais divergências ou dificuldades nos painéis de 

monitoramento dos indicadores. Atualmente é necessário tirar "prints" 

da tela para informar problemas no sistema. 

 Apresentação de resultados (demonstrativo) no sistema comparativos 

ano a ano seria interessante para o monitoramento da gestão; relatório 

final com a média da meta atingida por ação no quadriênio; conter 

dados para comparação (ex. atualizar metas do PPA quando 

necessário). 

 Relatórios da execução/apuração dos indicadores. 

 Inserção de tela com todas as execuções dos produtos do programa, 

previsto versus executado. 

 A interface deve ser descomplicada; seria melhor a apresentação em 

uma única tela para preenchimento dos indicadores do produto e 

programa, pois assim será possível evitar o esquecimento de 

preenchimento de alguma tela (das várias telas existentes no sistema). 

 Possibilitar a consulta de informações em uma mesma tela; melhorar o 

acesso às informações já inseridas em períodos anteriores. 

 Em se tratando de ações que envolvem mais de uma unidade 

orçamentária, à medida que os dados são lançados, o sistema deveria 

fazer a somatória e transportar para o campo do total do indicador; 

identificar qual unidade orçamentária está com pendência nos 

programas que possuem metas compartilhadas em várias unidades; 

independência no preenchimento de cada UO sem interferência no 

preenchimento das demais UOs. 

 Que o SimPPA se torne uma ferramenta não só de controle no próprio 

sistema, mas que passe a ser uma ferramenta de uso de todos os 

gestores para avaliação dos resultados. Isto porque o SimPPA não 

emite relatórios e nós elaboramos um relatório gerencial com 



informações mais detalhadas para apresentação no Gabinete e sua 

avaliação dos resultados. 

 Campo específico para identificar a que período se refere o dado 

lançado, muitas vezes não faz referência ao mês anterior. 

 Retorno detalhado pela Secretaria de Planejamento de todas as 

alterações promovidas nos dados lançados no sistema pela origem. 

 Possibilidade de revisão dos dados lançados (sistema aberto o mês 

todo). 

 Possibilidade de opção de preenchimento nos campos de comentários, 

entre dados de texto (como hoje) e dado numérico, permitindo extração 

de relatório. 

 Possibilidade de cruzamento de informações de monitoramento, com 

visualização agregada ou desagregada de informações, de forma 

dinâmica, conforme o interesse. 

 

Fonte: Secretaria de Planejamento e Gestão; Fundação Seade. Pesquisa de Avaliação 
com Gestores do PPA 2016-2019. 

 

 

 



ANEXO 3
Influencia dos fatores intraecolares na 

evasão escolar no ensino médio da rede 
estadual de ensino: reunião de discussão



INFLUÊNCIA DOS FATORES INTRAESCOLARES

NA EVASÃO ESCOLAR NO ENSINO MÉDIO DA

REDE ESTADUAL DE ENSINO

Reunião de discussão

22 de fevereiro de 2019



OBJETIVO:

• Aumentar o conhecimento acerca da associação entre a evasão e aspectos da

gestão escolar, observados em unidades de ensino da rede estadual classificadas

segundo contextos socialmente distintos

ESPERA-SE QUE:

• Os resultados dessa análise possam sinalizar aspectos que regulam o cotidiano

escolar e se mostram capazes de influir na decisão de permanência dos jovens

na escola



EDUCAÇÃO BÁSICA

Rendimento

• 86% dos estudantes da rede estadual aprovados em 2016

• 10% reprovados 

• 3% abandonaram nesse ano

• Heterogeneidade nas 91 Diretorias de Ensino do Estado –

DE, chegando a registrar quase 20% de reprovação em 

algumas delas e superando 7% de abandono em outras

Rede Estadual

• 5.147 escolas

• 3,8 milhões de estudantes

• 92. 000 salas de aula

• 251.906 professores

• 57.091 funcionários

2017: a rede estadual de Ensino Médio respondia por 98% 

das matriculas da rede pública e 84% do total de matrículas 

nesse nível de ensino



Segundo a SEE, com base no Saresp (2010), 

entre as escolas com maior presença de alunos 

com baixo desempenho escolar são comuns: 

• funcionamento em três turnos 

• unidade de grande porte 

• infraestrutura pouco adequada 

• maior proporção de professores 

temporários e grande rotatividade 

• alta vulnerabilidade social da clientela 

• reprovações e abandono escolar 

• pouca discussão para planejamento das 

atividades pedagógicas 

• escasso material pedagógico 

• poucas ações de monitoramento e 

avaliações contínuas
Fonte: SEE; elaboração Fundação Seade

Taxa de abandono
Diretorias de Ensino – 2016

Heterogeneidade da rede: as 91 Diretorias de Ensino do Estado – DE 

apresentam comportamento distinto, chegando a registrar quase 

5% de abandono em algumas delas



Mapa de impacto do processo de evasão escolar

8

Fatores 
de 

interesse

Fonte: Secretaria de Governo do Estado de São Paulo – CIS 



(c) 2017 Microsoft 6

Metodologia do estudo

• Estimação da proporção de alunos que evadem do 
sistema de ensino do Ensino Fundamental 2º ciclo e 
do Ensino Médio

• Coorte de alunos das escolas públicas e 
privadas do Estado que ingressaram no 6º 
ano/5ª série do Ensino Fundamental em 2011

• 2017: situação da coorte em relação à 
conclusão, evasão e condição de frequência à 
escola

• Pesquisa via web com diretores das unidades escolares que 
ofertam Ensino Médio e com representantes de grêmios 
dessas escolas

• Formulário de questões pré-codificadas

• 3.117 diretores em 91 Diretorias de Ensino

• 3.006 alunos gremistas em 90 Diretorias de 
Ensino (exceto Itapeva) 

Análise de sobrevivência
• Considerando contextos socioeconômicos e escolares distintos

Condição de evasão Fatores intraescolares



Situação da coorte em 2017

Situação em 2017 Total

Rede de ingresso no 6º ano/5ª série do Ensino 
Fundamental – 2011 

Estadual Municipal Privada

Alunos segundo redes de ensino em 2011 100,0 62,0 21,9 16,1

Total 100,0 100,0 100,0 100,0

Concluíram o Ensino Médio 59,6 58,0 51,8 76,3

Frequentando a escola 19,9 20,0 22,6 15,7

Abandono 14,2 15,0 18,4 5,1

Abandono em 2017 2,5 2,8 2,9 0,4

Abandono em anos anteriores à 2017 sem retorno ao sistema 3,0 3,5 3,7 0,3

Sem registro de abandono no sistema em anos anteriores à 2017, 
mas fora do sistema nesse ano

8,7 8,7 11,7 4,5

Óbitos 0,1 0,1 0,1 0,1

Transferidos (sem ocorrências posteriores) 6,2 6,8 7,0 2,8

Evasão

Fonte:  Secretaria da Educação – Cadastro de Alunos; Fundação Seade.

Total da coorte: 704.675 alunos

Em porcentagem



Situação do aluno no último 
ano de ocorrência

Total

Rendimento do ano da última ocorrência

Aprovado
Progressão 

Parcial

Retido 
frequencia 
insuficiente

retido 
rendimento 
insuficiente

retido 
parcialmente

aprovado 
parcialmente

curso em 
andamento

Missing

Total 64.734 21.330 316 14.405 7.775 124 6 9 20.769

Ativo 49.758 21.330 316 14.404 7.775 124 6 9 5.794

Reclassificado 107 0 0 0 0 0 0 0 107

Não comparecimento 3.843 0 0 1 0 0 0 0 3.842

Remanejamento 498 0 0 0 0 0 0 0 498

Cessão por exame 4 0 0 0 0 0 0 0 4

Não comparecimento/Fora do 
prazo 10.524 0 0 0 0 0 0 0 10.524

Sem registro de abandono no sistema em anos anteriores à 2017, mas fora do sistema nesse ano

Fonte:  Secretaria da Educação; Fundação Seade



Taxas
(Excluindo-se do denominador as situações de mortes, 

transferências e abandono em 2017)

Fonte:  Secretaria da Educação – Cadastro de Alunos; Seade.

Situação em 2017 Total

Rede de ingresso no 6º ano/5ª série do 
Ensino Fundamental

Estadual Municipal Privada

Total 100,0            100,0 100,0 100,0                

Concluintes do Ensino Médio 65,3 64,3 57,6 78,9

Frequentando escola 21,8 22,2 25,2 16,3 

Evasão 12,8 13,5 17,2 4,9 

Ensino Fundamental Regular 5,5 5,8 6,6 2,8 

Ensino Médio Regular 4,8 5,2 6,1 1,7 

Outros 2,6 2,6 4,4 0,3 

• 81.108 alunos evadiram

• 35.071 no Ensino Fundamental 

regular

• 29.374 no Ensino Médio regular

• 16.633 outras modalidades

Em porcentagem



Características da coorte

Evadidos: 

• 57,8% alunos do sexo masculino

• 95% com até 18 anos

• Idade média no ano em que evadiu: 16 anos

• 67% dos evadidos o fizeram no 9º ano do Ensino 

Fundamental, 1º e 2º ano do  Ensino Médio

Coorte (2011): 

• 51,6% alunos do sexo masculino

• Todos com até 18 anos em 2011

• Idade média : 11,5 anos

Concluintes: 

• 46,1% alunos do sexo masculino

• 97,2% com até 18 anos

• Idade média: 17 anos



• Total: 65%

• Mulheres: 72%

• Homens: 59%

• RMSP: 63%

• Interior: 68%

• Total: 13%

• Mulheres: 11%

• Homens: 15%

• RMSP: 12%

• Interior: 14%

Taxas de conclusão Taxas de evasão
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Análise de sobrevivência

• Calcular segundo contextos distintos:

• O número de anos até a ocorrência da 

evasão

• A probabilidade de evadir 

• Considerando, em cada ano, a situação de cada 

integrante da coorte segundo as categorias: 

aprovado, reprovado, abandono e evasão

• Modelos utilizados em trajetórias ocupacionais na 

área de mercado de trabalho (análise de 

correspondência)

Trajetórias educacionais

Tipologia de escolas

• Elaborada a partir da pesquisa com diretores

Comparação da percepção sobre a escola dos 
diretores com a dos alunos representantes do 

grêmio

10 Evasão

9 Evasão

8 Evasão

7

6 Evasão

5

4

3 Evasão

2 Evasão

1

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017



Fatores intraescolares (pesquisa)

Diagnóstico do contexto escolar

Fatores que colaboram para a permanência dos alunos nesta escola 

• Infraestrutura

• Organizacionais – pedagógicos

• Organizacionais – gestão

• Percepção de aspectos relacionados aos níveis de evasão nesta escola

• Alunos

• Professores

• Pais e comunidade

• Contexto escolar

• Expectativas em relação ao futuro dos alunos da escola

• Conclusão do Ensino Médio

• Perspectiva de atuação pós ensino médio 

• Ocorrências de conflitos e outros eventos que exigem a mediação da 
direção (frequência)

Ações e estratégias

Voltadas à ampliação da permanência dos alunos na escola

Percepção de aspectos relacionados aos níveis de evasão nesta escola

Melhoria do ambiente escolar

Potencialização do ensino aprendizagem

Vínculo do corpo diretivo com as atividades extraclasse

Solução de conflito

Perfil do corpo diretivo/alunos grêmio
Sexo

Idade

Tempo de trabalho na escola

Turno predominante de atuação

Tempo que ocupa o cargo de direção na escola

Frequência a curso/capacitação em gestão escolar 



Questões acordadas na reunião de 22/02

• Conceito da evasão utilizado (inclusão dos indefinidos no 

sistema): vamos verificar os casos alocados nessa categoria

• O estudo será focado na evasão do Ensino Médio

• Fatores importantes a serem considerados na análise da evasão do 

EM

• Alunos: desempenho nos Saresps anteriores à entrada no EM, 

dados de rendimento no EF

• Escola: visão do diretor (pesquisa), visão do aluno 

(pesquisa), dados secundários sobre a escola (porte, 

localização geográfica, rotatividade dos professores, tipo de 

vinculo empregatício, etc.

• Operacionalização da coorte na 

escola (mudanças ao longo dos anos)

• Verificar a adequabilidade dos 

modelos de trajetórias ocupacionais 

no caso em estudo

Conceituais Operacionais



ANEXO 4
Resultados da pesquisa web em escolas 

do ensino médio da rede pública 
estadual: Frequências simples  
(apenas em versão eletrônica – CD)




