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Seminário debate
avanços e perspectivas
da gestão pública
Encontro foi alvo de um encarte que circulou entre 150 mil leitores
do jornal Valor Econômico, parceiro do Consad na iniciativa

Nova linha de
crédito para
os Estados
Novo convênio, que será
apresentado ao MPOG
pelo Consad, vai focar
em educação, segurança
pública, saúde e ação social.
Página 2

Planejamento
Estratégico
Consultoria avaliará
estágio de implementação
do planejamento do
Consad. Objetivo é propor
agenda de trabalho
para secretários que
ingressarem no Conselho
em 2011.
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O Consad deu mais um passo para a inserção
do tema gestão pública na pauta da mídia brasileira. Com o seminário Avanços e Perspectivas
da Gestão Pública, realizado em parceria com o
jornal Valor Econômico, o Conselho reuniu em
Brasília, a menos de 20 dias das eleições, pelo
menos 200 pessoas para discutir diversos assuntos de interesse do setor.
“Esse seminário marca um momento histórico para o amadurecimento das discussões sobre
gestão pública no país e isso será confirmado com
o tempo”, disse, na abertura, o representante do
Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão
(MPOG), o secretário de gestão, Tiago Falcão.
Além de Falcão, participaram do evento o
ministro-chefe da Controladoria-Geral da União,
Jorge Hage Sobrinho; o secretário-executivo adjunto do MPOG, Francisco Gaetani; o presidente

do Movimento Brasil Competitivo, Jorge Gerdau
Johanpeter; e o professor da FGV, Fernando Abrúcio; além de secretários de Administração e Planejamento e de servidores de vários estados.
Na abertura do seminário, o presidente
do Consad, Sérgio Ruy Barbosa, destacou o
alinhamento da iniciativa com a missão da entidade de ampliar os espaços de discussão da
gestão pública.
“Em três semanas, teremos eleições quase que gerais no país. O objetivo do Consad
é inserir esse tema no debate mais qualificado. Pela primeira vez, o tema gestão pública circulará para um público de mais de 150
mil pessoas”, disse, referindo-se ao caderno
especial sobre o evento que saiu encartado no Valor Econômico de segunda-feira, 20
de setembro.

Consad
lança livro
Avanços e perspectivas da
Administração Pública nos
Estados II faz um apanhado
da evolução da gestão nos
estados entre 2006 e 2010.
Livro será entregue para
os candidatos a cargos
majoritários que assumirão
em 2011.
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Nova linha de crédito
para Estados
Mais espaço
para a gestão 
A cada três meses, o Consad reúne
secretários de administração e técnicos de governo de todos os Estados do
Brasil. Tais encontros são ricos em conteúdo e propiciam a troca de experiências entre os agentes. As discussões,
porém, ficam restritas a seus participantes, o que tem nos levado a ampliar
os espaços para difusão desses temas.
Este é o objetivo da revista Governança & Desenvolvimento, editada
semestralmente pelo Conselho; deste
Jornal do Consad e de outras publicações, como o livro “Avanços e Perspectivas da Gestão Pública”, cuja continuação acaba de ser lançada.
É por isso que a realização, em parceria com o jornal Valor Econômico,
do seminário “Avanços e Perspectivas
da Gestão Pública” é um marco para
o Consad. Pela primeira vez, o debate

Desenho do novo convênio deve
contemplar diferenças regionais
O Consad e o Ministério do Plane-

taduais do Planejamento) devem apre-

jamento, Orçamento e Gestão (MPOG)

sentar as propostas da nova linha para

discutem a criação de uma nova ope-

o MPOG. Ainda não foram tratados os

ração de crédito para financiar projeto

valores, mas o Consad espera que a

de melhoria nos serviços públicos de

nova linha de crédito seja aprovada

educação, segurança pública, saúde e

para continuar o processo de melhoria

ação social.

nas gestões estaduais.

Segundo o presidente do Consad,
Sérgio Ruy Barbosa, a idéia da nova linha, chamada de “Gestão para Cidadania” é funcionar nos moldes do Progra-
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ma Nacional de Apoio à Modernização
da Gestão (Pnage), que já atende a melhorias administrativas nas secretarias
estaduais, mas com a diferença de que
se destina a aprimoramentos no atendimento ao público. “Já fortalecemos
os órgãos centrais com o Pnage, e a
idéia agora é aprimorar o serviço público.” Neste mês, Consad e Conseplan
(Conselho Nacional de Secretários Es-

que promovemos a cada três meses
pode ser conferido pelos mais de 150
mil leitores do principal jornal econômico do país.
Sérgio Ruy Barbosa
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Consad terá agenda
para novos conselheiros
Para assegurar a continuidade
das atividades do Consad e o
engajamento dos secretários que
assumirão junto com os novos
governadores, os secretários de
Administração que participaram
do 79º Fórum Consad, realizado
em Brasília, aprovaram a contratação
de uma consultoria para avaliar o
atual estágio de implementação

do Planejamento Estratégico
da entidade.
Além de mapear as iniciativas
implementadas e relacioná-las
às linhas de ação prevista no
planejamento aprovado em 2008,
os secretários sugeriram ainda
que a consultoria contribua para
formulação de diretrizes estratégicas
para o período de 2011-2014.

| LIVRO

Livro do Consad
será entregue aos
candidatos eleitos
Atento ao calendário eleitoral, o Consad lançou em setembro o livro Avanços e
Perspectivas da Administração Pública nos
Estados II. Composto por artigos de especialistas nas áreas de maior interesse da
gestão pública no Brasil, o livro faz um apanhado da evolução da gestão nos estados,
entre 2006 e 2010, a partir de um extenso
questionário respondido durante o Congresso do Consad e analisado por duplas
de pesquisadores.
O objetivo do Consad é entregar o livro
para os candidatos a cargos majoritários
eleitos em 3 outubro. “Queremos fomentar
essa discussão e o período eleitoral é especialmente propício para isso”, resume o
presidente do Consad, Sérgio Ruy Barbosa.
O livro tem dois textos dos especialistas
Fernando Abrúcio, professor da Fundação
Getúlio Vargas (FGV), e Francisco Gaetani,
Secretário-Executivo Adjunto do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão
(MPOG), que comentam os outros cinco es-

tudos que tratam do seguintes temas: gestão da despesa pública e da Accountability,
gestão de recursos humanos, estrutura do
setor público, oferta alternativa de serviços
e reformas pelo lado da demanda.
Para Abrúcio, a análise dos artigos indica que os avanços na gestão alcançados
nos últimos anos perpassam os estados em
diferentes níveis e pode ser visto também
na União, nos municípios e em outros poderes, como o Judiciário. Nem todos, porém, encontram-se no mesmo nível.
Abrúcio acredita que a intensificação
da reforma dependerá da capacidade
fiscal dos estados, mas a agenda tende a
variar devido a heterogeneidade entre os
vários agentes. “Não encontramos todos
os estados ao mesmo tempo no mesmo
lugar. Para um processo mais avassalador,
será necessário um esforço maior de articulação coletiva que pode ser liderado
pelo Consad e pelo governo federal”, afirma o professor da FGV.
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Fernando Abrúcio no lançamento do livro
Avanços e Perspectivas da Administração
Pública nos Estados II
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| EXPERIÊNCIAS

Editais na internet
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Qualidade na gestão pública
Criados na indústria para otimizar os
processos produtivos no chão de fábrica, os conceitos de gestão por qualidade
avançaram para outras áreas do setor
industrial, chegaram aos serviços e começam a beneficiar a gestão pública. No
Rio Grande do Sul, o Movimento Brasil
Competitivo (MBC), que reúne empresas
de todo o país, está apoiando com R$
2,5 milhões a implementação de um
programa de gestão por qualidade do

Conselho Federal
de Administração
homenageia
secretário do RN
O presidente do Conselho Federal
de Administração, Roberto Carvalho
Cardoso, entregou, no primeiro dia
do 79º Fórum Consad, a medalha
mérito Consad de Gestão Pública ao
Secretário de Estado de Administração
do Rio Grande do Norte, Paulo César
Medeiros de Oliveira.

judiciário. O presidente do MBC, Jorge
Gerdau Johanpeter, conta que o mapeamento de processos na justiça gaúcha
– e a adoção de medidas para sanar os
problemas identificados – deve gerar
economia de R$ 100 milhões por ano.
“Essa iniciativa faz parte do programa Modernizando a Gestão Pública.
Nosso objetivo é transmitir para o setor
público o significado da tecnologia de
gestão de processos”, afirma.

