
1 

 

ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SÃO PAULO 
 
 

Proposta Técnica de Capacitação: Curso 
“Hierarquização de Decisões Estratégicas no Gabinete 
do Dirigente Público” 

 
 

Sandra Inês Baraglio Granja 

 

A proposta técnica apresentada neste documento se refere à execução do Curso 

“Hierarquização de Decisões Estratégicas no Gabinete do Dirigente Público”, com caráter 

informativo e aplicado no cotidiano organizacional da gestão pública. 

Qualquer gabinete de dirigente público é composto dentre outras funções e 

atividades: de assessoria, apoio político, planejamento, monitoramento e avaliação de 

programas e projetos, além do orçamento, gestão financeira e prestação de contas internas e 

para a sociedade. É o locus onde se desenha estratégias para a articulação e coordenação do 

projeto de governo. 

Para o bom funcionamento da alta direção é necessário cumprir requisitos não 

somente tecnopolíticos, como um conjunto de valores e instrumentos que possam garantir a 

execução do projeto de governo, com governabilidade e uma agenda capaz de abandonar ritos 

de menor importância e focar em problemas de alto valor para a sociedade. 

Desta forma, este curso pretende a análise da agenda do gabinete do dirigente, como 

e com qual hierarquização de critérios as decisões estratégicas são tomadas e como se 

estabelecem estratégias que viabilizem o processo de governar. O dirigente público está 

submetido a demandas que competem por sua atenção, sejam da própria equipe de governo 

e/ou de atores sociais que disputam espaço na sua agenda (não somente movimentos sociais, 

como os Poderes Legislativo e Judiciário). Demandas, pressões que promovem forte tensão, 

sem mencionar a disputa por recursos (muitas vezes, escassos na gestão pública) e manejo de 

crises. Mediante tal contexto, é necessário um conjunto de práticas de gestão, de técnicas de 

governo que filtrem problemas, processem o conteúdo técnico das unidades que compõem a 

organização, compatibilizem a elaboração da agenda do dirigente com o monitoramento de 

metas, estratégias seletivas e altamente focalizadas na definição das prioridades.  

A agenda do dirigente ao ser recuperada colabora para a governabilidade e aumenta a 

capacidade de governo. Uma agenda refém das mazelas institucionais e de grupos, sem 
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objetivos estratégicos não compactua com os resultados pretendidos e necessários à 

sociedade.  

O conteúdo programático do Curso totaliza 20 horas de conteúdos específicos e 

atividades. A programação pode sofrer adaptações, como a inclusão de temas, por solicitação 

da Coordenação da Assembleia Legislativa e do Instituto Legislativo Paulista. 

 

 
 

A perspectiva estruturante do Curso está ancorada no desenvolvimento e discussão de 

alguns conceitos imprescindíveis à administração pública e formação da agenda do dirigente. 

A metodologia adotada também conta com exercício para a aplicação dos conceitos 

em um processo pedagógico transversal e multidisciplinar. Consiste em apresentação, 

discussão, mediação dos conhecimentos e síntese das discussões desenvolvidas em grupo. 

A relação dos partícipes com o conhecimento é mediada pela realidade do trabalho a 

ser desenvolvido e dos conteúdos experenciados e trocados nos encontros. O conteúdo do 

trabalho e sua organização são objetos de reflexão e avaliação crítica, fundamentados na 

utilização de conceitos, instrumentos e técnicas de governo apropriados. Assim, serão 

mesclados trabalhos em grupos com socialização das discussões, apoiada por meio de slides.  

 

O público focalizado são partícipes integrantes da Assembleia Legislativa, podendo ser 

destinado a assessores e/ou servidores, cidadãos, convidados, bem como outros envolvidos 

que a Coordenação definir.  

 

 
Curso: “Hierarquização de Decisões Estratégicas no Gabinete de Gestão Pública”. 

 
 
 

Levar o participante a compreender a dimensão tecnopolítica do gabinete do dirigente, 

condicionantes, instrumentos necessários à gestão e formatação da agenda. 
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1. Definir conceitos, analisar, discutir, expandir, exercitar caso específico sobre a agenda 

do dirigente. 

2. Compreender o ato de “dirigir” um gabinete e como gerar capacidades de condução 

do mesmo. 

3. Como os vetores (segundo Matus) de tempo de trabalho; foco de atenção; suporte às 

decisões; coordenação, informação e administração de conversações, dentre outros, 

são essenciais para a formatação da agenda do dirigente. 

4. Compreender as técnicas e instrumentos de governo necessários para a formatação da 

agenda do dirigente público. 

 
 
 

 

O Curso tem carga horária de 20 horas, podendo ser ministrado em horários a combinar com 

os Coordenadores, como cinco encontros de quatro horas cada um. 

 
 
 

i) A agenda do dirigente focada em gestão orientada para resultados no setor 

público. 

ii) A essencialidade do planejamento em suas várias dimensões: estratégica, 

organizacional e da equipe de governo.  

iii) Desdobramento do planejamento em ações organizacionais que impactam na 

agenda do dirigente: necessidade de compatibilização e sinergia. 

iv) Projeção de cenários estratégicos para a organização, compatíveis com a agenda 

do dirigente: cenários construídos por meio do consenso. 

v) Hierarquização de critérios (e subcritérios) para composição da agenda do 

dirigente. 

vi) A agenda estratégica do dirigente: como e com quais critérios realiza-se sua 

formatação. 

vii) A gestão das estratégias escolhidas no gabinete para o processo de governar. 
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viii) Os papéis estratégicos desempenhados pela organização, críticos para seu 

desempenho: gerir com perícia a governabilidade e os sentidos do trabalho na 

equipe de governo. 

ix) Avaliação da ação governamental para novos subsídios ao gabinete do dirigente. 

x) A agenda de trabalho do dirigente público: organização e processamento de 

informações, resultantes do sistema de monitoramento de metas, da avaliação, da 

análise de mídia, das pesquisas quali-quantitativas, além de pareceres técnicos 

setoriais.  
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