
DIAGRAMA DE PITCH
versão 1.0

Nome da soluçãoPor quê? Para quem?

O que é? Resultados esperadosComo funciona

Descreva o problema e seus impactos Descreva o público- alvo
Identifique sua solução

Diga o que a sua solução é Descreva como ela funciona Fale sobre os benefícios entregues

Um desafio enfrentado atualmente é... Tal situação afeta a vida de pessoas como... Para resolver esse problema, apresentamos...

Nossa solução é... Ela funciona da seguinte maneira... Com a nossa solução alcançaremos...

Muito obrigado(a)!

Questão de 
reconhecer o que 
é e como medir a 
produtividade de 

servidores 
públicos

Acompanhamento 
da execução do 

trabalho dos 
servidores públicos

Sincronizar as 
informações do 

teletrabalho com a 
Estratégia do todo 

do Governo e com a 
gestão institucional

Não produzir 
mais sistemas 

e dados 
desintegrados

Teletrabalho 
sendo 

gerenciado 
por jornada de 

horário

Necessidade 
de sistema 
misto com 
trabalho 

presencial

3 DIMENSÕES
- Prioridades
- Dificuldades

- Tempo

Não há um único 
sistema com 

todas 
informações dos 
agentes públicos 

estaduais

Agentes 
públicos

Chefia 
Imediata

Gestores

3 anexos 
da 

Minuta

Cidadão

Sistema de 
coleta das 

informações 
OS04

Minuta de 
Implementação 
do Teletrabalho

Sistema de Gestão do 
Trabalho e 

Produtividade Estadual

Proposta de 
Sistema 

disponível para 
todos os órgãos 

estaduais

Padrão de 
dados 

mínimos 
requeridos às 

instituições

Valor público: 
reconhecimentos 

múltiplos

Dados e informações 
gerenciais e transparentes 

sobre o trabalho e a 
produtividade dos agentes 

públicos

Um 
único 

cadastro

FLUXOS 
DETRAN 
E SEFAZ

Controle da 
produtividade

Melhor 
relação 
custo- 

benefícioGestão de 
Pessoas mais 
estratégica, 

transparente e 
efetiva

Boa prática 
de gestão 

via 
teletrabalho

Segurança 
para 

manutenção 
do regime de 
teletrabalho

Melhoria 
dos 

Serviços

Acompanhamento da 
execução, da medição da 

produtividade e do impacto 
do trabalho de agentes 

públicos

Na não realização e/ou 
baixa qualidade de 
serviços públicos 

entregues à sociedade

Melhor 
gestão de 

equipes por 
desempenho

Mudança de 
Paradigma e 

Cultura
(tempo x 
impacto)

Transparência e 
participação da 

sociedade na gestão 
pública

Ferramentas mais 
simples e ágeis aos 

agentes públicos


