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Editorial

Com 21 anos de trajetória, o Consad é referên-
cia quando o assunto é discutir e compartilhar as 
melhores práticas na gestão pública do Brasil. Mas, 
com a pandemia do coronavírus, como foram rede-
finidos os novos contornos de Governo para aten-
der às fortes demandas da população, quando já 
existiam tantos desafios? Como desenvolver uma 
agenda de engajamento para lidar com os seus 
desafios impostos nos próximos anos? Como os 
estados estão se preparando para as transições 
de governo? 

Nesta edição especial da Revista Governança & 
Desenvolvimento, trazemos um pouco do que 
foi discutido no XI Congresso Consad de Gestão 
Pública, evento realizado em Brasília nos dias 22 a 
24 de março de 2022. Com um público recorde de 
mais de 1700 participantes de todas as regiões do 
país, o encontro se consolidou como o maior evento 
de gestão pública do Brasil.

Com um importante fórum de debates, palestrantes 
nacionais e internacionais, o Congresso deste ano 
buscou fortalecer o papel do Estado como agente 
de transformação para uma realidade social mais 

justa, com discussões sobre governo digital, sus-
tentabilidade, empreendedorismo no setor público, 
reforma administrativa, gestão de pessoas, tecno-
logia, protagonismo feminino no serviço público e 
vários outros temas importantes para administra-
ção pública do País.

Para fortalecer essa frente de discussões, o Conse-
lho Nacional de Secretários de Estado da Adminis-
tração (Consad), além dos painéis principais, tam-
bém realizou sessões plenárias, encontros virtuais 
e apresentações de trabalhos científicos para con-
tribuir com a disseminação de boas práticas entre 
os estados. 

Sendo um evento norteado para a administração 
pública, seus gestores e estudiosos do tema, o Con-
gresso Consad criou uma atmosfera de análise do 
passado e prospecções de futuro, tendo em vista 
que todos os esforços realizados hoje se refletem 
nos próximos anos. 

Excelente leitura!

Fabrício Marques Santos
Presidente do Consad
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XI Congresso Consad de Gestão Pública reúne 
mais de 1700 participantes em Brasília 
Evento mobilizou participantes de todo o país e reuniu experiências bem-sucedidas e 
debates com especialistas nacionais e internacionais

Para ampliar o debate de boas práticas da 
gestão pública brasileira com foco na eficiência 

dos serviços públicos e  bem estar do cidadão, a 
cidade de Brasília recebeu, nos dias 22, 23 e 24 de 
março, o XI Congresso do Conselho Nacional de 
Secretários de Estado da Administração (Consad). 
Considerado um dos maiores eventos nacionais 
voltados para a gestão pública no país, o Congresso 
foi direcionado a servidores públicos no âmbito 
federal, distrital, estadual e municipal, bem como 
autoridades, gestores e acadêmicos interessados 
na área.

Com o tema “Inovação e Modernização 
Administrativa para os Estados”, a edição foi 
realizada no Centro de Convenções Ulysses 
Guimarães, no Plano Piloto. Estiveram presentes 
todos os entes federativos analisando as 

transformações, no contexto socioeconômico 
e político, da realidade brasileira. Grandes 
palestrantes nacionais e internacionais, 
abrilhantaram o evento com discussões sobre 
governo digital, gestão de pessoas, tecnologia, 
formação de liderança em gestão pública, 
responsabilidade social, ambiental e de governança 
(ESG), transição de governo e outros assuntos 
importantes para o serviço público brasileiro. 
De acordo com o presidente do Consad, Fabrício 
Marques, a edição do evento foi histórica. 

“Após um longo período afastados em razão 
da pandemia, tivemos a maior participação 
de participantes de fora do Distrito Federal, 
reunindo servidores públicos de todas as unidades 
da federação. Com certeza foi uma grande 
oportunidade de mostrar e ampliar a ‘nova face’ da 

Texto: Cláudia Leite / Ascom Consad
 

Fotos: Gabriel Retondano  
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gestão pública brasileira após esse período difícil. 

Foram dias de importantes discussões e trocas 
de experiências que vão na direção de um Estado 
cada vez eficiente e voltado ao cidadão”, destacou.
 
No primeiro dia de evento, o ministro do Tribunal de 
Contas da União (TCU), Antônio Anastasia, ao lado 
de Natasha Nunes, advogada e diretora jurídica da 
Conexis, além de Fabrício Marques, presidente do 
Consad, abordaram os desafios da transição de 
governo.  Anastasia, que já foi secretário de estado 
e governador de Minas Gerais, comentou que, no 
Brasil, não há uma cultura consolidada de tratar 
as transições de governo de forma técnica. “O 
tema da continuidade administrativa, da transição 
democrática é um tema que nós no Brasil ainda 
não estamos acostumados” afirmou, lembrando 
que Minas Gerais foi o primeiro estado a instituir 
em sua Constituição uma comissão de transição de 
governo, da qual ele participou, em 1990.

DESAFIO NACIONAL

Antônio Anastasia evidenciou logo na abertura 
do evento que a melhoria da gestão pública é o 
maior desafio nacional e relembrou dos debates 
sobre a reforma administrativa que participou 
no ano passado, quando ainda era parlamentar. 
“Insistia ao relator da câmara, deputado Arthur 
Maia (DEM), que fez um belo trabalho, que o 
objetivo principal não deveria ser jamais o custo, 
a redução de despesas e a economia de uma 
reforma administrativa, mas, fundamentalmente, 
a necessidade de debater o aperfeiçoamento e a 
melhoria da qualidade do serviço público”, afirmou 
o ministro.

A Reforma Administrativa voltou a ser destaque 
no segundo dia do Congresso, quando o deputado 
federal Tiago Mitraud (NOVO-MG) afirmou que vê 
uma janela de oportunidade para que a Câmara 
dos Deputados aprove a proposta e a encaminhe 
para o Senado ainda neste ano. “Acho difícil a gente 
conseguir avançar até as eleições, mas vejo ainda 
alguma oportunidade, naquela janela que se abre 
entre as eleições e o fim do ano, que nós tenhamos 
condição de fazer a PEC avançar, pelo menos, para 
passar para o Senado”, apontou o parlamentar. 

Mitraud ainda ponderou sobre a dificuldade de 
se modernizar a administração pública brasileira, 
devido a complexa estrutura legal, e que nos 
últimos 20 anos o Congresso não se debruçou 
sobre este debate.

A fala do parlamentar foi durante o painel sobre 
a “Reforma Administrativa”, que também contou 
com a presença do professor da FGV e presidente 
do Conselho de Administração do Instituto 
República.org, Francisco Gaetani, e a presidente da 
Associação Nacional De Pós-Graduação e Pesquisa 
em Administração (ANPAD), Alketa Peci. O painel 
foi mediado ainda pelo professor da Fundação 
Dom Cabral Humberto Falcão e pela jornalista da 
Folha de São Paulo, Danielle Brant.

Gaetani lembrou que as discussões sobre reforma 
administrativa ao redor do mundo vão além dos 
servidores públicos somente. “Em todos os lugares 
é uma discussão sobre a qualidade do gasto 
público e essa é uma discussão que não pertence 
à área pessoal, ao orçamento, ao Tesouro. É 
uma discussão que interessa a todos”, afirmou o 
professor criticando como o orçamento público 
tem sido conduzido no país.

No painel “O Servidor Público como Protagonista 
da Transformação Social”, representantes 
de funcionários destacaram que a reforma 
administrativa tem que partir de diagnósticos 
realistas. “A gente espera que seja sempre um 
debate honesto, técnico e, sobretudo, precisamos 
realmente pensar uma reforma administrativa, 
tem que dar transparência chamar especialista 
e fazer uma reforma baseada no diagnóstico, o 
primeiro passo, propor soluções com base em 
estudos técnicos e evidências, senão vira jogo de 
torcidas”, afirmou o presidente do Fórum Nacional 
Permanente de Carreiras Típicas de Estado, Rudinei 
Marques, durante o painel.

Em todos os lugares é 
uma discussão sobre a 

qualidade do gasto público 
e essa é uma discussão 

que não pertence à área 
pessoal, ao orçamento, ao 
Tesouro. É uma discussão 

que interessa a todos. 

Francisco Gaetani
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PARCERIAS

Outro tema que marcou os debates foi a 
importância da atuação conjunta do poder público 
com o setor privado. “Nos últimos anos essa 
temática deixou de ser uma temática vinculada 
a estrutura política partidária, chegou-se à 
conclusão, que participação do capital privado na 
administração pública é benéfica para o cidadão”, 
afirmou o diretor da Houer, Camilo Fraga, ao falar 
no painel sobre o Plano Nacional de Logística, com 
intermediação da jornalista da Folha de São Paulo, 
Alexa Salomão.

Também presente no debate, o diretor-presidente 
da Empresa de Planejamento e Logística, Arthur 
Lima, reforçou que após a conclusão do plano 
de logística para 2035, a empresa já está se 
preparando para um novo plano de logística para 
2055. “Nós estamos trabalhando no plano nacional 
de logística para 2055. Ter o apoio dos estados e 
municípios é fundamental para o desenvolvimento 
do plano, tanto é, que nós entramos em contato 
com todos os estados para saber o que está sendo 
desenvolvido de infraestrutura”, afirmou.
No último dia do Congresso, durante a palestra 
“Integrando as perspectivas da organização e 
das pessoas no desenvolvimento de liderança”, a 
professora da Fundação Dom Cabral, Aline Souki, 
reforçou a necessidade de o servidor líder estar em 
constante atualização, aprimorando e modificando 
suas competências.

O evento trouxe ainda as pesquisadoras 
internacionais Anna Petherick (Universidade 
de Oxford) e Theresa Pardo (vice-presidente de 
pesquisa da Universidade de Albany, nos EUA) que 
discursaram sobre os desafios da gestão pública 
para que ela seja efetiva para toda a sociedade e 
sobre como os gestores podem usar ferramentas 
tecnológicas na administração pública com foco 
nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da 
ONU.

PRECONCEITO

Durante o painel “Protagonismo Feminino no Setor 
Público”, a ministra do Supremo Tribunal Federal 
(STF), Carmém Lúcia, discursou sobre os desafios 
advindos com o isolamento social. Segundo 
ela, a pandemia forçou o serviço público a se 
modernizar. Também disse que é necessária uma 
transformação para que a administração pública 
atenda de forma igualitária os brasileiros de todas 
as regiões do país.

A ministra defendeu que administração pública 
precisa garantir o tratamento isonômico e 
impessoal a todos os cidadãos neste contexto e 
que ainda é difícil para as mulheres conquistarem 
espaço no serviço público. “Mesmo entre 
nós da administração pública, com dever de 
impessoalidade, essa cultura de preconceito, 
discriminação, desvalorização contra a mulher, ela 
é presente e não dá mais para esperar. Nunca deu. 
Há um tempo uma pessoa veio me dizer ‘porque 
vocês foram uma minoria silenciosa’ e eu falei 
‘desculpa Doutor, mas nós somos uma minoria 
silenciada historicamente’”, relatou a ministra 
sob aplausos da plateia que encheu o Centro de 
Convenções Ulysses Guimarães em Brasília.



sebrae.com.br / 0800 570 0800
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A ministra do Supremo Tribunal Federal, Cármen  
Lúcia, afirmou nesta quinta-feira, 24, durante o 
XI Congresso Consad de Gestão Pública que a 
pandemia forçou o serviço público a se modernizar 
e que é necessária uma transformação para que a 
administração pública atenda de forma igualitária 
os brasileiros de todas as regiões do país. “Essa 
tragédia da pandemia nos deixa abraçados com 
esse desafio. Antecipou-se pelas condições que 
foram estabelecidas e pela tecnologia disponível o 
que talvez fosse ser adotado. Esse distanciamento 
nos leva a uma administração eletrônica para 
todos os poderes”, afirmou a ministra.
 

Para a magistrada, a administração pública “precisa 
se transformar valendo-se dessa experiencia desse 
momento que garante que a pessoa do lugar mais 
distante tenha acesso ao Supremo Tribunal Federal 
porque ele entra na central do cidadão e manda 
dizer para a ministra que tem uma causa que está 
aguardando julgamento”. Cármen Lúcia falou 
durante o painel sobre “Protagonismo Feminino no 
Setor Público” realizado em parceria com o Centro 
de Liderança Pública.
 
A ministra aproveitou para falar sobre como 
a administração pública precisa garantir o  
 

Cármen Lúcia destaca necessidade de 
transformar a administração pública no 
pós-pandemia

Texto e Foto: Ascom Consad

Ministra do Supremo Tribunal Federal discursou sobre os desafios advindos com o isolamento 
social e comentou sobre as dificuldades que as mulheres ainda enfrentam para crescer no 
serviço público
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tratamento isonômico e impessoal a todos os 
cidadãos neste contexto e que ainda é difícil para 
as mulheres conquistarem espaço no serviço 
público. “Mesmo entre nós da administração 
publica, com dever de impessoalidade, essa cultura 
de preconceito, discriminação, desvalorização 
contra a mulher, ela é presente e não dá mais para 
esperar. Nunca deu. Há um tempo uma pessoa 
veio me dizer ‘porque vocês foram uma minoria 
silenciosa’, eu falei ‘desculpa dr nós somos uma 
minoria silenciada historicamente!’”, relatou a 
ministra sob aplausos da plateia que encheu o 
Centro de Convenções Ulysses Guimarães, em 
Brasília, no terceiro e último dia do XI Congresso 
Consad.

Também participaram do painel e compartilharam 
suas experiências sobre as dificuldades das 
mulheres no setor público a prefeita de Caruaru, 
Raquel Lyra (PSDB), a Secretária de Fomento, 
Planejamento e Parcerias do Ministério da 
Infraestrutura  Natália Marcassa e a deputada 
federal Paula Belmonte (Cidadania-DF).

TRANSIÇÃO. Após o debate sobre as mulheres no 
serviço público, o presidente do Consad, Fabrício 
Marques, organizou um talk show com o ministro 
do Tribunal de Contas da União, Antonio Anastasia 
e a diretora da Conexis, entidade que representa 
as operadoras de telefonia do país, Natasha Nunes, 
sobre os desafios da transição de governo.

Anastasia, que já foi secretário de estado e 
governador de Minas Gerais comentou que no 
Brasil não há uma cultura consolidada de tratar 
as transições de governo de forma técnica. “O 
tema da continuidade administrativa, da transição 
democrática é um tema que nós no Brasil ainda 
não estamos acostumados” afirmou, lembrando 
que Minas Gerais foi o primeiro estado a instituir 
em sua Constituição uma comissão de transição 
de governo, da qual ele chegou a participar.

Ao comentar sobre os desafios para as eventuais 
transições de governo que venham ocorrer no 
ano que vem, o ministro do TCU ressaltou o atual 
clima polarizado no país não pode impedir que 
os processos ocorram de forma institucionalizada 

e respeitando os servidores envolvidos, e fez um 
alerta para aquele que tentarem prejudicar os 
futuros gestores:

“As pessoas se esquecem que aquele é você 
amanhã e que o mundo é uma roda gigante, você 
uma hora está em cima, uma hora está embaixo. 
As pessoas têm que ter isso em mente, vamos agir 
de modo humano, de modo cordial, porque pode 
ser que amanhã eu esteja nessa posição e não 
quero que façam comigo o que estou fazendo com 
ele. A transição tem que ser madura e civilizada”.

Mesmo entre nós da 
administração publica, com 

dever de impessoalidade, 
essa cultura de preconceito, 

discriminação, desvalorização 
contra a mulher, ela é 

presente e não dá mais para 
esperar. Nunca deu. 
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O deputado federal Tiago Mitraud 
(NOVO-MG) afirmou na quarta-
feira, 23, no XI Congresso Consad de 
Gestão Pública que vê uma janela 
de oportunidade para que a Câmara 
dos Deputados aprove a reforma 
administrativa e a encaminhe para 
o Senado ainda neste ano. “Acho 
difícil a gente conseguir avançar até 
as eleições, mas vejo ainda alguma 
oportunidade naquela janela que 
se abre entre as eleições e o fim do 
ano que nós tenhamos condição de 
fazer a PEC avançar, pelo menos, 
para passar para o Senado”, afirmou 
o parlamentar.

Coordenador da Frente Parlamentar 
Mista da Reforma Administrativa, 
Mitraud ponderou sobre a dificuldade 
de se modernizar a administração 
pública brasileira, devido a complexa 
estrutura legal, e que nos últimos 20 
anos o Congresso não se debruçou 
sobre este debate. A fala do 
parlamentar ocorreu durante o painel 
sobre a “Reforma Administrativa” que 
encerrou o segundo dia do Congresso 
Consad, realizado no centro de 
convenções Ulysses Guimarães, em Brasília.

Também participaram do debate o professor da 
FGV e presidente do Conselho de Administração 
do Instituto República.org Francisco Gaetani 
e a presidente da Associação Nacional De 
Pós-Graduação E Pesquisa Em Administração 
(ANPAD).O painel foi mediado ainda pelo professor 
da Fundação Dom Cabral Humberto Falcão e pela 
jornalista da Folha de S. Paulo Danielle Brant.

Alketa Peci destacou em sua fala que a 
administração pública precisa funcionar baseada 
em uma autoridade racional legal para servir de 
contraponto a interesses políticos e ideológicos. 
“A administração pública precisa ser profissional, 
imparcial, precisa ser caracterizada pela 
distribuição racional de cargos, o que a gente não 
tem hoje no Brasil”, afirmou. Já Gaetani lembrou 
que as discussões sobre reforma administrativa ao 
redor do mundo vão além dos servidores públicos 
somente.

Deputado vê “janela de oportunidade” para 
reforma administrativa passar na Câmara

Texto e Foto: Ascom Consad

Coordenador da Frente Parlamentar Mista sobre o tema, Tiago Mitraud (NOVO) acredita que 
proposta possa ser encaminhada ao Senado no período entre as eleições e o fim do ano
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“Em todos os lugares é uma discussão sobre a 
qualidade do gasto publico e essa é uma discussão 
que não pertence a área pessoal, ao orçamento, ao 
Tesouro. É uma discussão que interessa a todos”, 
afirmou o professor criticando a forma como o 
orçamento público tem sido conduzido no país. 
“Não dá para tocar o país com o orçamento sendo 
gerenciado do jeito que está, vamos conversando 
e negociando, interpretando. Isso não é sério, nós 
estamos batendo nossos recordes em relação ao 
desrespeito à função pública.”

Mais cedo, representantes de funcionários 
público e especialistas também debatem sobre 
o papel do servidor e destacaram que a reforma 
administrativa tem que partir de diagnósticos 
realistas. “A gente espera que seja sempre um 
debate honesto, técnico e, sobretudo, precisamos 
realmente pensar uma reforma administrativa, 
tem que dar transparência chamar especialista e 
fazer uma reforma baseada no diagnostico, que é 
o primeiro passo, propor solucões com base em 
estudos tecnicos e evidencias, senão vira jogo de 
torcidas”, afirmou o presidente do Fórum Nacional 
Permanente de Carreiras Típicas de Estado, Rudinei 
Marques, durante o painel “O Servidor Público 
como Protagonista da Transformação Social”.

INFRAESTRUTURA. Outro tema que marcou o 
segundo dia de debates foi a importância da 
atuação conjunta do poder público com o setor 
privado. “Nos últimos anos essa temática deixou 
de ser uma temática vinculada a estrutura política 
partidária, chegou-se à conclusão, que participação 
do capital privado na administração pública é 
benéfica para o cidadão”, afirmou o diretor da 
Houer Camilo Fraga, ao falar no painel sobre o 
Plano Nacional de Logística, com intermediação 
da jornalista da Folha de S. Paulo, Alexa Salomão. 
Também presente no debate, o diretor-presidente 
da Empresa de Planejamento e Logística, Arthur 
Lima reforçou que após a conclusão do plano, 
que está previsto para 2035, a empresa já está se 
preparando para um novo plano de logística para 
2055. “Nós estamos trabalhando no plano nacional 
de logística para 2055. 

Em todos os lugares é uma 
discussão sobre a qualidade 
do gasto publico e essa é uma 
discussão que não pertence a 
área pessoal, ao orçamento, ao 
Tesouro. É uma discussão que 

interessa a todos.
Francisco Gaetani
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Mérito Consad premia autoridades e gestores 
dos três Poderes que contribuíram para a 
gestão pública

Texto e Foto: Ascom Consad

Honraria contemplou também representantes de empresas e entidades que atuam na 
melhoria da implementação de políticas públicas

Alessandro Vieira André Clemente Antônio Anastasia Carlos Portinho

Carmem Lucia Cristiano Rocha
Heckert

Ricardo Teixeira
do Valle Pereira

Helger Marra Lopes Guilherme Coelho Joelson Vellozo Jr.

Joice Toyota Katia Abreu Mauro Mendes Raquel Teixeira Lyra

Senador Conselheiro do Tribunal
de Contas GDF

Ministro do Tribunal
de Contas da União

Senador da República

Ministra do Supremo
Tribunal Federal

Diretor-Presidente da 
Fundação de Previdência 

Complementar do Servidor 
Público Federal do Poder 
Executivo (Funpresp-Exe)

Presidente do Tribunal 
Regional Federal da 

4ª Região 

Presidente da FJP Fundador do Instituto 
República (República.org)

Tadeu Barros
Diretor-Presidente do CLP

Luís Felipe Salim 
Monteiro

Membro do Setor 
Governamental - Comitê 

Gestor da Internet no Brasil

Diretor de Desenvolvimento
de Negócios na Microsoft

Diretora Executiva
do Vetor Brasil

Senadora da República Governador de Mato Grosso Prefeita de Caruaru
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O Mérito Consad de Gestão Pública premiou 
este ano 16 nomes que tiveram reconhecimento 
na atuação profissional, no campo da gestão, 
da pesquisa ou da política em defesa da gestão 
pública. A escolha dos vencedores foi feita durante 
o XI Congresso do Conselho Nacional de Secretários 
de Estado da Administração (Consad). O prêmio, 
que foi criado em 2010, é uma homenagem anual 
a personalidades escolhidas pelos membros do 
Conselho em votação.

Para Fabrício Marques, presidente do Consad, 
a premiação é um reconhecimento de que as 
boas práticas para a gestão pública merecem 
ser reconhecidas e difundidas. “São figuras que 
ajudam a levar adiante a batalha de modernizar a 
gestão pública no país e que, em um momento tão 
polarizado do país, merecem o reconhecimento” 
ressaltou Marques.

O XI Congresso Consad reuniu cerca de 1,7 mil 
participantes de todo o país entre os dias 22 e 24 
de março em Brasília. Foi o primeiro da história do 
Consad a ter mais representantes de fora da capital 
federal, além de ter atraído gestores de todas as 
27 unidades da federação. “Tivemos um congresso 
com o maior nível de capilaridade e trouxemos 
servidores das 27 unidades da federação, então 
deixa uma marca importante”, afirmou Fabrício 
Marques.

Ao longo de três dias, o XI Congresso Consad reuniu 
autoridades e renomados especialistas nacionais e 
internacionais para debater os desafios da gestão 
pública, sob a ótica da Inovação e Modernização 
Administrativa para os Estados a partir de 10 eixos 
temáticos: Gestão de Pessoas; Governo Digital; 
Compras Públicas; Ciência de Dados; Gestão 
de Ativos, Concessões e PPPs; Comunicação 
Institucional; Escolas de Governo; Formação 
de Liderança em Gestão Pública; Transição de 
Governo; Responsabilidade Ambiental, Social e 
Governança (ESG).
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Artigos premiados sobre boas práticas em 
gestão pública serão publicados na Revista 
do Serviço Público

Texto e Foto: Ascom Consad

Trabalhos apresentados durante o XI Congresso Consad de Gestão Pública agora ficarão 
acessíveis a gestores de todo o país, com bons exemplos que podem ser replicados

Cinco artigos premiados pelo Comitê Científico 
do Conselho Nacional de Secretários de Estado 
da Administração vão compor a próxima edição 
da Revista do Serviço Público. Os textos foram 
produzidos por acadêmicos e gestores públicos e 
apresentados durante o XI Congresso Consad de 
Gestão Pública e abordam temas como avaliação 
de desempenho, contratações públicas, gestão de 
frota de veículos estadual e até Big Data.

“A apresentação dos artigos ao longo do Congresso 
teve grande importância, principalmente no que se 
refere a inovação e modernização administrativa 
produzida pelos estados. Foi uma oportunidade 
muito rica de troca, de apresentação de boas 
práticas que podem ser replicadas”, relata Maria 
Izabel, membro do Comitê Científico e Diretora 
da Escola de Governo Professor Paulo Neves de 
Carvalho, da Fundação João Pinheiro.

Os artigos foram os mais bem avaliados entre os 
133 apresentados no Congresso e trazem ações e 
iniciativas de gestão e políticas públicas que podem 
ser compartilhadas entre os estados e replicadas. 
Com a publicação, eles ficarão acessíveis a 
servidores públicos de todo o país, reforçando o 
papel do Consad de aprimorar a gestão pública 
por meio da difusão de estudos e avaliações de 
políticas públicas.

OS ARTIGOS PREMIADOS SÃO:

“A implantação de um conjunto de indicadores 
para a melhoria da gestão da frota de veículos 
oficiais do poder executivo estadual”, de Marcos 
Eduardo Silva Soares, Michele Mie Rocha Kinoshit, 
Tayla Batista de Araújo e Viviane Carvalho Leite 
Caetano;
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“Iniciativas e desafios para prover um ambiente 
de compartilhamento e análise de dados 
corporativo: Big data PE”, de Eronita Maria Luizines 
Van Leijden, Cassiane de Fátima dos Santos Bueno, 
Flávia Danzi d’Amorim e Márcio Alexandre Marques 
Silva;

“Aliando prática e ensino: a utilização de 
metodologias ativas para a formação de alunos 
e resolução de desafios no governo do estado de 
Minas Gerais”, de Gabriela Martins Durães Brandão 
e Isabela Gontijo Tolentino.

Para a seleção desses artigos, foram contatados 
profissionais, servidores e especialistas para 
compor o comitê científico. “Foi tomado um cuidado 
especial para que os pares, ou redatores dos 
artigos, não avaliassem o próprio trabalho. Cada 
comissão escolheu um trabalho por área temática 
e eles, foram apresentados durante o congresso e 
depois, reavaliados e quem deu a palavra final foi o 
conselho, excluindo o meu voto e o voto do Bruno 
Magalhães, pois havia trabalho da Fundação João 
Pinheiro (FJP) e na Secretaria de Planejamento de 
Minas Gerias”, explica Maria Izabel, reforçando que 
uma das preocupações do Comitê foi de selecionar 
iniciativas que possam ser replicadas em outros 
estados.

Além dos artigos premiados que irão para a Revista 
do Servidor, outros quatro trabalhos apresentados 
ao longo do Congresso foram premiados com 
menção honrosa:

Um de Alagoas, como o tema: “Uma solução de 
relacionamento digital para a primeira infância: a 
experiência do “Zap do CRIA”, escrito por Guilherme 
de Souza Alencar Vieira, Thiago José Tavares Ávila, 
Heitor Caixeta e Shirley Mirely Gonçalves Araújo 
de Miranda.

De Minas Gerais, recebeu a menção o artigo “A 
experiência do governo de Minas Gerais com 
linguagem simples” de autoria de Amanda Dias 
da Silva, Clarissa Nascimento Duarte, Eider Max 
de Oliveira Gontijo e Giovanna Nogueira Machado 
Schffer.
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O do Rio Grande do Sul,como artigo “Sistema de 
governança e gestão com foco em resultados”, 
feito por Izabel Christina Cotta Matte, Antonio 
Paulo Cargnin, Vinícius da Silveira Piccini e Daniela 
LoguercioCánepa.

E o artigo “A experiência de construção coletiva de 
propostas para uma política nacional de lideranças 
em governos” de Diogo G. R. Costa (ENAP), Rafaella 
Moreira Lopes (MPàF) e João Paulo Mota (Publix).

Os 133 artigos foram apresentados ao longo 
de três dias do XI Congresso Consad, realizado 
entre os dias 22 e 24 de março, em Brasília. Os 
trabalhos foram selecionados sob a ótica da 
Inovação e Modernização Administrativa para os 
Estados a partir de 10 eixos temáticos: Gestão 
de Pessoas; Governo Digital; Compras Públicas; 
Ciência de Dados; Gestão de Ativos, Concessões 
e PPPs; Comunicação Institucional; Escolas de 
Governo; Formação de Liderança em Gestão 
Pública; Transição de Governo; Responsabilidade 
Ambiental, Social e Governança (ESG).

Também fizeram parte do comitê científico, 
Edelvino Góes, mestre em economia pela UFBA e 
professor universitário, Evelyn Levy, especialista 
em gestão pública, consultora do Banco Mundial, 
do Banco Interamericano de Desenvolvimento e da 
União Europeia, Bruno Dias Magalhães, especialista 
em políticas públicas e gestão governamental do 
estado de Minas Gerais, Tadeu Barros, graduado e 
mestre em administração pública pela FJP, diretor 
presidente no Centro de Liderança Pública(CLP)  
e Francisco e Gaetani, Doutor em Administração 
Pública pela London School of Economics and 
Political Science (LSE).

Maria Isabel Edelvino Góes 

Bruno Dias MagalhãesEvelyn Levy

Francisco GaetaniTadeu Barros 

COMITÊ
CIENTÍFICO
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Os modelos  de 
a d m i n i s t r a ç ã o 

pública no Brasil enfrentam muita resistência para 
se adaptar ao mundo contemporâneo à medida que 
cresce a insatisfação popular em relação aos serviços 
básicos. Mesmo com modelos de excelência e muitos 
profissionais capacitados e dedicados espalhados 
pelos país, o desafio que se impõe para melhorar 
o sistema e atender às necessidades atuais dos 
cidadãos passa por um fator fundamental: qualificar 
nossa rede de servidores.
 
Somente uma mudança de comportamento é capaz 
de resgatar a confiança do cidadão na política e nas 
instituições democráticas. Não se trata de formar 
“salvadores da Pátria”, mas de tornar esses líderes 
agentes de transformação – para que possam atrair e 
reter pessoas igualmente engajadas e responsáveis. 

As discussões de desenvolvimento de pessoas e 
gestão do desempenho são abordadas há 14 anos 
pelo Centro de Liderança Pública. Costumamos dizer 
que educar está no nosso DNA. São mais de 9 mil 
lideranças formadas que estão transformando o 
Brasil. Para que este trabalho ultrapasse ainda mais 
barreiras, fortalecemos nos últimos anos parcerias 
com o objetivo de criar um ambiente favorável e 
incentivar a inovação e o empreendedorismo no 
setor público. 

É neste sentido que o CLP foi mais uma vez apoiador 
do XI Congresso de Gestão Pública do Conselho 
Nacional de Secretários da Administração (Consad), 
onde debatemos temas fundamentais que envolvem 
a administração pública brasileira, como a reforma 
administrativa, além de inovação e protagonismo 
feminino. Em relação ao último, especificamente, 
protagonizamos um painel singular com a ministra 
do STF, Cármen Lúcia, sobre a desigualdade da 
proporção de homens e mulheres em cargos de 
chefia na administração pública. 

Não menos importante sempre que se pensa sobre 
otimização e eficiência, participamos de um debate 

sobre os desafios de empreender e inovar no setor 
público com um time repleto de especialistas. O 
painel foi mais uma oportunidade para mostrar 
como o CLP é um hub que reverbera boas práticas 
para estimular cada vez mais gestores públicos a 
tomarem decisões baseadas em dados e evidências. 

Nossos Rankings de Competitividade dos Estados 
e dos Municípios, por exemplo, ganharam em 2021 
novas camadas adaptadas aos parâmetros ESG 
(governança ambiental e sustentável) e de ODS 
(definidas pelos Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável, da ONU). Rankings causam incômodos 
positivos e agora fica ainda mais evidente que um 
governo competitivo é aquele que usa indicadores 
e metodologias para planejar, priorizar e executar 
políticas públicas sustentáveis.  

Por falar em agenda internacional, o CLP teve 
o prazer de participar ao lado do presidente do 
Consad, Fabrício Marques Santos, da 21° sessão 
do Committee of Experts on Public Administration, 
na sede da ONU, em Nova Iorque, neste início de 
abril. Foi uma oportunidade única para trocar 
olhares e experiências com outros representantes 
do ecossistema da gestão pública mundial. 

Nunca foi tão importante a união de organizações 
sérias, competentes e dedicadas que estejam 
dispostas a trabalhar para deixar como legado um 
Estado mais eficiente e moderno, que valoriza os 
bons profissionais.  É pautado em temas estratégicos 
que o CLP, em conjunto com o Consad, vai continuar 
auxiliando os gestores públicos a alcançarem 
resultados significativos para os desafios atuais do 
país. 

Por Tadeu Barros, diretor-presidente do Centro de 
Liderança Pública

Um legado para o setor público 

ARTIGO | TADEU BARROS - CLP
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Em Brasíl ia,  secretários e 
técnicos de administração 
pública de todo o Brasi l , 
estão até quinta-feira (24/03), 
debatendo dez áreas temáticas, 
sobre reforma administrativa, 
inovação e sustentabilidade, 
no 11º Congresso de Gestão 
Pública do Conselho Nacional 
de Secretários de Estado de 
Administração (Consad). Do 
Amazonas, o secretário da Sead, 
Fabrício Barbosa, que também 
é conselheiro do Consad, e 
quatro servidores, integram o 
Congresso e são avaliadores de 
artigos submetidos previamente 
ao evento.

“Estamos trabalhando e capitaneando o projeto 
de tecnologia e transformação digital no estado 
do Amazonas, juntamente com as Unidades de 
Gestão Integrada, a UGI; de Projetos Especiais, 
UGPE; Prodam e Sefaz”, destacou Fabrício Barbosa, 
titular da Sead. “Desde 2020, o governador Wilson 
Lima iniciou o processo de transformação digital, 
um ano de transformações tecnológicas”, disse.

As áreas debatidas no Consad, realizado no Centro 
de Convenções Ulysses Guimarães, concentram-se 
nos eixos: gestão de pessoas, governo digital, 
compras públicas e concessões e parcerias público-
privadas (PPP), escolas de governo, transformação 
digital, ciência de dados, comunicação institucional, 
responsabilidade ambiental, social e governança, 
além de transição de governo.

Em Brasília, servidores da Sead Amazonas 
debatem sobre inovação e modernização 
administrativa para os estados

Texto: Agência Amazonas

ESTADOS | AMAZONAS

De 22 a 24 de março, Consad debate os principais temas que envolvem a Administração 
Pública brasileira

Desde 2020, o 
governador Wilson Lima 

iniciou o processo de 
transformação digital, um 

ano de transformações 
tecnológicas.
Fabrício Barbosa

FOTOS: Divulgação/Sead
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“A gestão pública no Brasil passou por grandes 
transformações durante a pandemia. Podemos 
citar, por exemplo, a agenda da transformação 
digital, muito acelerada nesses últimos anos. 
O 11º Congresso Consad é uma oportunidade 
ímpar para mostrar ao país essa ‘nova roupagem’ 
para a Gestão Pública. Um evento com um olhar 
para o moderno, criativo, inovador”, destacou o 
presidente do Consad, Fabrício Marques, secretário 
estadual de planejamento, gestão e patrimônio de 
Alagoas.

A palestra de abertura contou também com a 
participação do ministro do Tribunal de Contas da 
União (TCU), Antonio Anastasia, e do presidente da 
Escola Nacional de Administração Pública (ENAP), 
Diego Costa.

Na manhã desta quarta-fe ira  (23/03) , 
a coordenadora da Escola de Gestão e 
Aperfeiçoamento do Servidor Público, do Governo 
do Amazonas (Esasp Amazonas), Ana Virgínia 
Aguiar, estará atuando como avaliadora de artigos 
científicos submetidos ao Congresso Consad, na 
temática Escola de Governo.

TRÊS DIAS DE PAINÉIS

Além das palestras principais, vários painéis serão 
realizados nos três dias de evento. Na quinta-feira 
(24/03), a ministra Cármen Lúcia, do Supremo 
Tribunal Federal (STF), participa do painel sobre 
protagonismo feminino no setor público.

O 11º Congresso Consad é 
uma oportunidade ímpar 
para mostrar ao país 
essa ‘nova roupagem’ 
para a Gestão Pública. 
Um evento com um olhar 
para o moderno, criativo, 

inovador.
Fabrício Marques
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Boas práticas da administração pública baiana 
são apresentadas em congresso nacional

A Bahia marcou presença no XI Congresso 
Consad de Gestão Pública. Considerado um 

dos maiores eventos nacionais voltados para a 
gestão pública no país, o evento – realizado de 
22 a 24 de março, em Brasília – contou com a 
apresentação de cinco projetos baianos que se 
destacaram como boas práticas da administração 
governamental nas áreas de Comunicação 
Institucional, Transição de Governo, Ciência de 
Dados e Responsabilidade Social, Ambiental e de 
Governança.
 
Uma das iniciativas da Secretaria da Administração 
do Estado da Bahia (Saeb) apresentadas no evento 
foi o Sacada, projeto de mídia externa digital que 
atinge 900 mil pessoas por mês, por meio de TVs 
instaladas na recepção dos postos SAC em todo 
o Estado. A programação combina conteúdos de 
entretenimento e informações sobre os serviços 
do Estado com anúncios publicitários, veiculados 
a partir da comercialização de espaços midiáticos.

“O modelo nos permitiu substituir um projeto com 
custo por uma iniciativa que gera receita”, revela 
a produtora Mariana Santana, que coordena o 
Sacada pela Saeb. “Até 2018 tínhamos despesas 
na produção do conteúdo audiovisual: agora, os 
recursos do projeto colaboram para a manutenção 
dos postos SAC”, explica a coordenadora. 

Também da Saeb veio um projeto sobre 
Planejamento Estratégico Organizacional. 
Desenvolvido de 2018 a 2010, o trabalho 
viabilizou a elaboração de planos estratégicos de 
várias secretarias de Estado como parte de um 
esforço de integração dos diversos instrumentos 
de planejamento governamental. A atividade 
mobilizou mais de 250 servidores públicos em 
oficinas de planejamento sob a condução de 
consultores internos do Estado.

“Dessa maneira, foi possível realizar diagnósticos 
e definir objetivos estratégicos alinhados com 

as diretrizes de governo, o que colaborou para 
dar maior consistência à ação pública no ciclo de 
governo que estava sendo iniciado”, argumentou 
durante o evento o diretor de Soluções em Gestão 
da Saeb, Milton de Sousa Coelho Filho.

Além dos trabalhos apresentados, a Saeb marcou 
presença também no congresso com uma comitiva 
formada por profissionais de diversas áreas da 
organização, além do secretário Edelvino Góes.

Já a Companhia Baiana de Pesquisa Mineral 
(CBPM), representada pelo servidor Patrick Silva, 
apresentou ao público do Congresso Consad 
o projeto do “Bahia, Terra de Minérios”, um 
infográfico com recursos de big data que facilita 
o acesso da população a informações sobre a 
arrecadação gerada pela produção de minérios 
no Estado. Lançada em 2020, a ferramenta permite 
que o cidadão visualize tudo que foi produzido 
em bens minerais em cada um dos municípios 
baianos, nos últimos cinco anos, além do quanto foi 
arrecadado a partir de cada um destes municípios, 
ou por cada tipo mineral, e as empresas pagadoras 
do tributo. 

Em paralelo, a secretaria de Planejamento (Seplan), 
representada pelas servidoras Patrícia Borges e 
Fabiane Louise, demonstrou à plateia do evento a 
sua experiência no acompanhamento das ações 
governamentais no Estado da Bahia, evidenciando 
aspectos do processo de gestão, da metodologia 
adotada, da ação dos diversos atores, do 
gerenciamento dos dados e da sistematização das 
informações. Sob uma perspectiva teórico-prática, 
o relato destacou ainda as principais dificuldades 
encontradas e os resultados obtidos ao longo 
do percurso de implementação do processo 
de acompanhamento. Já a nível municipal, 
destaque ainda para o projeto do IPTU Verde 
apresentado pela prefeitura de Feira de Santana.
desdobramentos para Governos Subnacionais.

Texto: Ascom Saeb / Bahia 

ESTADOS | BAHIA
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Até a quinta-feira (24), gestores da Secretaria de 
Saúde participam do XI Congresso do Conselho 
Nacional de Secretários de Estado da Administração 
(Consad), que ocorre no Centro de Convenções 
Ulysses Guimarães. O evento teve início na terça-
feira (22) para ampliar o debate de boas práticas 
da política brasileira, com foco no bem-estar do 
cidadão.

Para Christiane, compartilhar experiências exitosas 
permite planejar ou reorganizar as ações com 
base em evidências, “o que sempre se reverte 
em benefício para a organização dos serviços, 
com impacto positivo no objetivo principal da 
gestão pública, ou seja, o melhor atendimento ao 
cidadão”, afirma.

A subsecretária acredita que ter gestores da 
Secretaria de Saúde participando do Congresso 
é uma maneira de apresentar as melhores 

experiências e conhecer novas ou renovadas 
formas de organizar a gestão pública, que fazem 
parte do escopo do planejamento, monitoramento 
e avaliação das políticas públicas, com incremento 
de qualidade e boas práticas. “Em especial para 
o setor da saúde, por ser imprescindível para a 
população e, atualmente, está ainda mais afetado 
pelas contingências sanitárias por conta da 
pandemia”, conclui a gestora.
 
O Congresso é direcionado a servidores públicos 
no âmbito federal, distrital, estadual e municipal, 
bem como autoridades, gestores e acadêmicos 
interessados na área.

Gestores da Secretaria de Saúde do DF 
participam de Congresso voltado para 
administradores públicos

Texto: Ana Paula Oliveira / Ascom GDF

ESTADOS | DISTRITO FEDERAL

Evento prossegue até esta quinta-feira (24) com proposta de ampliar o debate de boas práticas 
para o bem-estar do cidadão

FOTO: Gabriel Retondano – CONSAD
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‘Expresso – A estratégia de transformação dos 
serviços públicos do Estado de Goiás’ foi um dos 
trabalhos do Governo de Goiás selecionados para 
apresentação no XI Congresso Consad de Gestão 
Pública, realizado nesta semana, em Brasília, entre 
os dias 22 e 24 de março. O evento, que reúne 
as melhores práticas de gestão pública do país, 
teve como tema principal neste ano a ‘Inovação 
e Modernização Administrativa para os Estados’.

Dentro da categoria Governo Digital, o programa 
Expresso foi apresentado pela superintendente 
da Central de Transformação Pública da Sead, 
Vânia Marçal Bareicha, em painel concorrido, no 
primeiro dia do congresso. Bareicha explicou que 
o programa foi criado a partir da necessidade de 
transformar o atendimento ao cidadão, oferecendo 
a oportunidade de acesso aos serviços públicos de 
forma democrática, com qualidade e cobertura de 
todas as regiões do Estado.

“O objetivo maior é desburocratizar o atendimento, 
ofertando mais agilidade, clareza e respeito ao 
cidadão, buscando a melhoria da experiência 
dos usuários no serviço público”, resumiu a 
superintendente. O Expresso reúne hoje mais de 
100 serviços estaduais, totalmente digitalizados, no 
portal expresso.go.gov.br. Estão disponíveis ainda 
outros canais de atendimento, como o aplicativo 
Expresso e terminais de autoatendimento 
(Expresso Totem) distribuídos pelo Estado.

Outras duas modalidades oferecem interação 
híbrida (virtual e presencial), com intermediação de 
um servidor: Expresso Balcão - uma parceria com as 
prefeituras, e Expresso Correios, com atendimento 
nas agências dos Correios, em 62 municípios. O 
objetivo de manter serviços com auxílio de um 

Programa Expresso ganha destaque em 
Congresso Nacional de Gestão Pública

Texto e Foto: Secretaria da Administração - Governo de Goiás

ESTADOS | GOIÁS

Trabalho que detalha criação e funcionamento do Expresso no Estado foi apresentado, 
em Brasília, em evento que reuniu boas práticas de administração pública de todo o país, 
promovido pelo Consad

O objetivo maior é 
desburocratizar o 

atendimento, ofertando 
mais agilidade, clareza 
e respeito ao cidadão, 

buscando a melhoria da 
experiência dos usuários 

no serviço público.
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servidor é promover a inclusão de quem ainda não 
possui acesso à internet ou apresenta dificuldades 
no manuseio de equipamentos digitais.

A superintendente explicou ainda que, além 
da questão da digitalização do atendimento, o 
Expresso faz parte de uma transformação digital 
promovida pelo Governo de Goiás, que vai além 
da oferta de serviços nos canais digitais. “Isso 
porque, para que o programa pudesse funcionar, 
foi necessária uma série de medidas e ações para 
promover, antes, a desburocratização dos serviços 
e processos, deixando a administração mais ágil, 
eficiente e transparente”, pontuou.

O Expresso foi desenvolvido em parceria entre a 
Sead, a Secretaria de Estado de Desenvolvimento 
e Inovação (Sedi) e a Secretaria Geral da 
Governadoria (SGG). O trabalho apresentado no 
congresso é de autoria, além de Vânia Bareicha, 
da subsecretária de Gestão Pública da Sead, Lara 
Borges Garcia Ferreira, do gerente de Governo 
Digital da Sedi, Fabiano Ribeiro Bueno, que 
acompanharam a apresentação do painel, e da 
Superintendente de Sistemas e Inovação da Sedi, 
Luiselena Luna Esmeraldo.

Para o gerente de Governo Digital da Secretaria de 
Desenvolvimento e Inovação (Sedi), Fabiano Ribeiro 
Bueno, o Congresso foi uma oportunidade de 
Goiás evidenciar todo o processo de transformação 
digital. “Pudemos mostrar que em pouco mais 
de dois anos saímos do analógico para uma 
plataforma que disponibiliza mais de 100 serviços 
totalmente interativos, de forma online, estando 
ao alcance da população, sete dias da semana e 
24 horas por dia”, ressaltou.

ESTADOS | GOIÁS

Pudemos mostrar que 
em pouco mais de dois 
anos saímos do analógico 
para uma plataforma 
que disponibiliza mais de 
100 serviços totalmente 
interativos, de forma 
online, estando ao alcance 
da população, sete dias da 
semana e  24 horas por dia.

Fabiano Ribeiro Bueno
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A Secretaria Adjunta da Escola de Governo, 
unidade vinculada à Secretaria de Planejamento 
e Gestão de Mato Grosso (Seplag-MT), participa 
nesta semana, nos dias 22, 23 e 24 de março, 
em Brasília, do XI Congresso Consad de Gestão 
Pública.  Na ocasião fará a apresentação de três 
artigos científicos, selecionados entre os mais de 
100 projetos de todos os estados que passaram 
pela seleção do Congresso.

Organizado pelo Conselho Nacional de Secretários 
de Estado da Administração (Consad), a conferência 
é considerada um dos maiores eventos nacionais 
voltados para a gestão pública no país e um espaço 
de debates e troca de conhecimentos acerca da 
administração pública brasileira. O evento trouxe 

para discussão este ano a temática “Inovação e 
Modernização Administrativa para os Estados”.
“Estamos muito felizes com a seleção dos trabalhos 
da Escola de Governo para este Congresso que é 
um importante palco de debates sobre as boas 
práticas das políticas públicas na área de gestão 
com foco no bem-estar do cidadão”, afirmou 
a secretária adjunta da Escola de Governo, 
Marioneide Kliemaschewsk.

Os trabalhos da Escola que foram escolhidos 
abrangem as temáticas de Escola de Governo e 
Formação de Liderança em Gestão Pública.

“Os três artigos têm esse caráter, apresentar o 
trabalho em desenvolvimento no governo de Mato 

Escola de Governo de MT tem três artigos 
selecionados para o XI Congresso Consad de 
Gestão Pública

Texto: Nayara Takahara | Seplag / MT

ESTADOS | MATO GROSSO

Os trabalhos abrangem as temáticas de Escola de Governo e Formação de Liderança em 
Gestão Pública

Adriano Sabino Gomes, autor 
do artigo “Projeto Avalia e 
Transforma: indicadores de 
desenvolvimento profissional”
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Grosso pela Escola de Governo. Os artigos também 
contribuem para ampliar a discussão sobre as 
temáticas do Congresso”, observou o servidor 
público da Seplag Adriano Sabino Gomes, autor 
do artigo “Projeto Avalia e Transforma: indicadores 
de desenvolvimento profissional”.

Também foram selecionados os projetos “LAB 
EG - Aprendizagem & Inovação”, que tem como 
autora a servidora Cristiane dos Santos Benvenuto; 
e “Academia de Novos Líderes: formando líderes 
e multiplicadores de conhecimento”, de autoria 
da servidora Luciana Martins Almeida Cavalcanti.

Conforme os organizadores do evento, para 
os três dias de conferência espera-se reunir, 
aproximadamente, mil participantes, com 
atividades que incluirão palestras, mesas redondas 
e diversas outras atrações nas áreas temáticas 
de comunicação institucional, compras públicas, 
responsabilidade ambiental, social e governança, 
entre outros assuntos.servidor é promover a 
inclusão de quem ainda não possui acesso à 
internet ou apresenta dificuldades no manuseio 
de equipamentos digitais.

A superintendente explicou ainda que, além 
da questão da digitalização do atendimento, o 
Expresso faz parte de uma transformação digital 
promovida pelo Governo de Goiás, que vai além 
da oferta de serviços nos canais digitais. “Isso 
porque, para que o programa pudesse funcionar, 
foi necessária uma série de medidas e ações para 
promover, antes, a desburocratização dos serviços 
e processos, deixando a administração mais ágil, 
eficiente e transparente”, pontuou.

O Expresso foi desenvolvido em parceria entre a 
Sead, a Secretaria de Estado de Desenvolvimento 
e Inovação (Sedi) e a Secretaria Geral da 
Governadoria (SGG). O trabalho apresentado no 
congresso é de autoria, além de Vânia Bareicha, 
da subsecretária de Gestão Pública da Sead, Lara 
Borges Garcia Ferreira, do gerente de Governo 

Digital da Sedi, Fabiano Ribeiro Bueno, que 
acompanharam a apresentação do painel, e da 
Superintendente de Sistemas e Inovação da Sedi, 
Luiselena Luna Esmeraldo.

Para o gerente de Governo Digital da Secretaria de 
Desenvolvimento e Inovação (Sedi), Fabiano Ribeiro 
Bueno, o Congresso foi uma oportunidade de 
Goiás evidenciar todo o processo de transformação 
digital. “Pudemos mostrar que em pouco mais 
de dois anos saímos do analógico para uma 
plataforma que disponibiliza mais de 100 serviços 
totalmente interativos, de forma online, estando 
ao alcance da população, sete dias da semana e 
24 horas por dia”, ressaltou.

ESTADOS | MATO GROSSO
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Servidores da Secretaria de Estado de 
Planejamento e Gestão (Seplag) estão participando, 
em Brasília (DF), do XI Congresso Consad de 
Gestão Pública. O objetivo do evento é abordar 
os principais temas que envolvem a administração 
pública brasileira, como reforma administrativa, 
inovação e sustentabilidade. A Seplag tem mais 
de 20 trabalhos aprovados para apresentação no 
Centro de Convenções Ulysses Guimarães, que tem 
programação até quinta-feira (24/3).

Para a secretária de Planejamento e Gestão, Luísa 
Barreto, o congresso marca um momento muito 
especial para Minas Gerais. “Somos o estado 
que mais aprovou trabalhos para o Congresso 
do Conselho Nacional de Secretários de Estado 
da Administração(Consad), um dos eventos 
mais importantes para a administração pública 
brasileira. É uma oportunidade para valorizarmos 
o trabalho tão importante dos nossos servidores, 
que têm contribuído para uma política mais 
eficiente para todos os mineiros”, disse.

No primeiro dia de evento (22/3), o presidente do 

Consad, Fabrício Marques, destacou a presença 
de representantes das 27 unidades federativas e 
a importância de discutir sobre a gestão pública 
no país. “Para chegar até aqui foi um trabalho 
coletivo. Precisamos que a gestão pública se 
converta, efetivamente, em prioridade nacional 
e conquiste o centro do debate sobre a política 
de ação afirmativa que, hoje, mobiliza parte da 
opinião pública brasileira, para o desenvolvimento 
social do nosso país”, ressaltou.

Durante a abertura, o ministro do Tribunal 
de Contas da União, Antonio Anastasia, 
também destacou a presença do Governo 
de Minas no evento. Estiveram presentes 
ainda, na abertura, o presidente da Escola 
Nacional de Administração Pública (Enap), 
Diego Costa, e a diretora da Fundação 
Dom Cabral, Patrícia Becker.

APRESENTAÇÃO DOS PROJETOS 

A apresentação dos projetos no congresso 
é dividida em dez eixos temáticos. Confira 
os trabalhos da Seplag de Minas Gerais:

22/03
• Programa de Avaliação de Saúde do Servidor: 
Planejamento e Etapa-Piloto de um Projeto de 
Proteção da Saúde Mental no Executivo Estadual 
Mineiro;

• Transformação Digital de Serviços Públicos e 
Desenvolvimento de Solução BPMS: a experiência 
do Projeto Piloto do Estado de Minas Gerais;

• Cocriação e Desenho de Serviços em Colaboração 
com os Cidadãos - O Caso da Carteira de 
Identificação da Pessoa com Transtorno do 
Espectro Autista;

Servidores da Seplag apresentam trabalhos 
no XI Congresso Consad de Gestão Pública

Texto: Agência Minas

ESTADOS | MINAS GERAIS

Evento será realizado até quinta-feira (24/3), abordando temas relevantes para a administração 
pública brasileira
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• Reestruturação de Sítios Governamentais no 
Estado de Minas Gerais a Partir da Cocriação e da 
Análise da Experiência do Usuário;

• A Experiência do Governo de Minas Gerais Com 
Linguagem Simples;

• Comunicação Pública Institucional Para Promoção 
da Participação Social: Uma Análise da Consulta 
Popular Para Reparação Socioeconômica de 
Brumadinho e Demais Municípios Atingidos;

• Sistema de Notificação do Mg App;

• O Processo de Reparação Socioambiental da 
Bacia do Paraopeba e a Participação Popular Como 
Premissa: o caso Brumadinho;

• O Papel do Estado na Responsabilização 
de Pessoas Jurídicas Por Danos Ambientais e 
Estratégias de Reparação: relato da experiência de 
reparação no caso do rompimento de Brumadinho.

23/03

• Banco de Talentos em Compras Públicas do 
Estado de Minas Gerais: desafios à alocação e 
desenvolvimento de pessoas;

• Consulta Popular - Reparação Brumadinho: 
Autenticação e Votação Virtual pelo Aplicativo MG 
App;

• Compras Públicas no Estado de Minas Gerais: 
Contornando o Desafio de Estabelecer Acordos 
de Nível de Serviço em um Contexto de Assimetria 
de Informação;

• A Implantação de Um Conjunto de Indicadores 
Para a Melhoria da Gestão da Frota de Veículos 
Oficiais do Poder Executivo Estadual;

• Análise da Inserção e Atuação de Facilitadores 
em Ações e Projetos de Desenvolvimento de 
Competências da Escola de Governo da Fundação 
João Pinheiro;

• Aliando Prática e Ensino: A Utilização de 
Metodologias Ativas Para a Formação de Alunos e 
Resolução de Desafios no Governo do Estado de 
Minas Gerais;

• Nada se Perde, Tudo se Transforma...Minas! O 
Uso da 9box no Desenvolvimento das Lideranças 
do 2° Nível do Governo de Minas Gerais;

• Desenvolvendo Líderes: O Desafio do 
Desenvolvimento de Altas Lideranças no Setor 
Público - A Experiência do Programa Transforma 
Minas;

• A Governança das Políticas Públicas de 
Compensação de Danos Consequentes de Ruptura 
de Barragens de Mineração: Estudo de Caso do 
Programa de Proteção Social em Mariana (MG).

24/03

• A Revisão da Política de Gestão do Desempenho 
e a Implementação de Melhorias Incrementais 
nos Processos de Avaliação de Desempenho dos 
Servidores e Gestores Públicos do Estado de Minas 
Gerais;
• Programa de Desenvolvimento dos Gestores 
da Fundação João Pinheiro:  Inovação, 
Desenvolvimento de Pessoas e Design Thinking;

• Atração e Seleção de Lideranças no Setor Público: 
O Desafio de Transformar (Minas) Hoje e Sempre.

LANÇAMENTO DE LIVROS

Para esta quarta-feira, dia 23/4, está prevista a 
realização de lançamento de livros com temas 
específicos sobre administração pública. A 
servidora da Seplag-MG, Virgínia Bracarense Lopes, 
é coautora de um artigo técnico que faz parte do 
livro “Terceirização na Administração Pública” 
lançado durante o evento.

ESTADOS | MINAS GERAIS
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A Prefeitura de Niterói teve participação marcante 
no XI Congresso de Gestão Pública do Consad 
(Conselho Nacional de Secretários de Estado da 
Administração), em Brasília. O evento reuniu, em 
três dias, gestores de todo o país para discussões 
e debates sobre temas ligados à administração 
pública. A secretária de Planejamento, Orçamento 
e Modernização da Gestão de Niterói, Ellen 
Benedetti, apresentou o painel “Gestão de 
dados para uma política orientada a resultados: 
a estratégia de Niterói”. Já a secretária municipal 
de Fazenda, Marília Ortiz, fez uma exposição no 
painel “Fórum de Fundos Soberanos Brasileiros: 
Arena de Fortalecimento de Governança e Difusão 
de Boas Práticas”.

A secretária de Planejamento, Ellen Benedetti, 
destacou que o município de Niterói tem uma 
política de gestão da informação com o objetivo 
de tornar a cidade cada vez mais inclusiva e 
inteligente. Ellen lembrou que, desde 2013, 
Niterói possui uma estratégia de planejamento e 
gestão orientada para resultados, que tem como 
base um plano de longo prazo – o “Niterói Que 
Queremos” – que orienta a definição das ações de 
médio e curto prazo. A secretária de Planejamento 
enfatizou que, diante da demanda cada vez maior 
de gerir informações e avaliar as políticas públicas, 
é imprescindível a consolidação de uma política 
de gestão dos dados.

Niterói é destaque em congresso nacional 
sobre gestão pública em Brasília
Texto: Prefeitura de Niterói

ESTADOS | RIO DE JANEIRO
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“A boa gestão da informação é fundamental 
para a melhoria das políticas públicas, pois 
permite monitorar seus resultados e apontar se 
o caminho percorrido está correto. A experiência 
apresentada pela Secretaria de Planejamento de 
Niterói no congresso do Consad demonstrou 
o processo histórico de construção de uma 
agenda de gestão para resultados baseada 
em evidências e os instrumentos que estamos 
instituindo no âmbito do Sistema de Avaliação 
e Gestão da Informação para uma gestão cada 
vez mais eficiente e transparente”, explicou Ellen 
Benedetti”, que apresentou o painel com Severine 
Macedo, subsecretária de Avaliação e Gestão da 
Informação de Políticas Públicas.

O painel sobre Fundos Soberanos compartilhou as 
especificidades e as experiências dos municípios 
de Niterói, Maricá, Ilhabela (SP), e do estado do 
Espírito Santo. Foi apresentado o conceito do 
Fórum de Fundos Soberanos Brasileiros, uma 
iniciativa que visa o desenvolvimento de boas 
práticas na gestão de seus recursos, a partir 
de estudos e de pesquisas sobre legislação e 
estrutura de governança. O Fórum também reúne 
a Universidade Federal Fluminense (UFF) e o Jain 
Family Institute, dos Estados Unidos. O objetivo 
é estabelecer condições seguras e responsáveis 
para que estados e municípios apliquem os 
recursos de forma adequada e gerem retorno à 
sociedade.

De acordo com a secretária de Fazenda de Niterói, 
Marília Ortiz, dois trabalhos de Minas Gerais que 
fizeram parte do painel ampliaram a troca de 
experiências. “Os servidores do governo de Minas 
Gerais demonstraram interesse em conhecer 
mais sobre a gestão financeira dos fundos 
soberanos formados por royalties do Petróleo 
e levar essa proposta aos municípios mineiros 
que recebem royalties de minério por meio da 
CFEM (Compensação Financeira pela Exploração 
Mineral). Foi uma excelente troca de experiências 
e propostas de desenvolvimento do Fórum com 
mais municípios”, argumentou Marília Ortiz.

Profissionais da Secretaria de Planejamento 
de Niterói apresentaram mais três painéis 
no congresso do Consad: “A experiência de 
Governo Digital em Niterói”, por Enzo Tessarolo, 
subsecretário de Modernização da Gestão; 
“Interação com o usuário e o direito ao acesso 
às informações públicas: o caso do Portal da 
Transparência de Niterói”, por Nicole Figlioli, 
coordenadora de Transparência; e “Competências 
e gestão na Administração Pública Municipal – 
Formação para o futuro de Niterói”, por Isabela 
de Jesus, diretora da Escola de Governo e Gestão 
de Niterói (EGG).

ESTADOS | RIO DE JANEIRO
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O Conselho Nacional de Secretários de Estado 
da Administração (Consad) realiza, a partir 

desta terça-feira (22), Congresso para debater 
assuntos como reforma administrativa, inovação 
e sustentabilidade e outros temas pertinentes à 
administração pública brasileira.

A fim de analisar e discutir sobre os desafios e 
perspectivas sobre gestão pública, o secretário 
da Administração Rafael Sulino, e gestores de 
equipes técnicas da Secad participam do evento 
que ocorrerá até quinta-feira (24) no Centro de 
Convenções Ulysses Guimarães, em Brasília. 

O Congresso visa fomentar debates acerca 
de dez eixos temáticos, como governo digital, 
compras públicas, gestão de pessoas, concessões 
e parcerias público-privadas. Também serão 
abordados assuntos como transição de governo, 
responsabilidade ambiental, social e governança.

Para Sulino, o evento é um momento de extrema 
relevância dentro da agenda da Administração. 
“Este cenário de discussão qualificada é essencial 
para o desenvolvimento da gestão pública em 

nosso país, a relevância dos temas abordados, 
nos prepara para novos desafios que surgirão 
enquanto gestores”, destaca.

CONSAD

O encontro anual tem como objetivo ampliar o 
debate de boas práticas da política brasileira com 
foco no bem-estar do cidadão. “A gestão pública 
precisa entregar medidas mais efetivas, inovadoras 
e transparentes, que coloquem as demandas 
do povo brasileiro, com todos os seus desafios, 
no centro das decisões”, avalia o presidente do 
Consad, Fabrício Marques Santos.

“O evento será uma oportunidade de mostrar e 
ampliar essa ‘nova face’ da gestão pública brasileira, 
que tem buscado com muita criatividade superar 
os grandes desafios, sem se esquecer dos direitos e 
princípios básicos dos direitos universais”, continua 
Marques. A expectativa dos organizadores é de 
que o congresso reúna aproximadamente mil 
participantes em três dias de conferência.

Administração participa de Congresso 
Nacional sobre Gestão Pública
Texto: George Hallan/Governo do Tocantins

Revisão Textual: Hellen Nunes/Governo do Tocantins

ESTADOS | TOCANTINS

Equipe técnica da Secad 
participa de Congresso 
Nacional sobre Gestão Pública.

Foto: Wanderson Gonçalves/
Governo do Tocantins



CONSAD | GOVERNANÇA & DESENVOLVIMENTO 42ESTADOS | RIO DE JANEIRO

“A boa gestão da informação é fundamental 
para a melhoria das políticas públicas, pois 
permite monitorar seus resultados e apontar se 
o caminho percorrido está correto. A experiência 
apresentada pela Secretaria de Planejamento de 
Niterói no congresso do Consad demonstrou 
o processo histórico de construção de uma 
agenda de gestão para resultados baseada 
em evidências e os instrumentos que estamos 
instituindo no âmbito do Sistema de Avaliação 
e Gestão da Informação para uma gestão cada 
vez mais eficiente e transparente”, explicou Ellen 
Benedetti”, que apresentou o painel com Severine 
Macedo, subsecretária de Avaliação e Gestão da 
Informação de Políticas Públicas.

O painel sobre Fundos Soberanos compartilhou as 
especificidades e as experiências dos municípios 
de Niterói, Maricá, Ilhabela (SP), e do estado do 
Espírito Santo. Foi apresentado o conceito do 
Fórum de Fundos Soberanos Brasileiros, uma 
iniciativa que visa o desenvolvimento de boas 
práticas na gestão de seus recursos, a partir 
de estudos e de pesquisas sobre legislação e 
estrutura de governança. O Fórum também reúne 
a Universidade Federal Fluminense (UFF) e o Jain 
Family Institute, dos Estados Unidos. O objetivo 
é estabelecer condições seguras e responsáveis 
para que estados e municípios apliquem os 
recursos de forma adequada e gerem retorno à 
sociedade.

De acordo com a secretária de Fazenda de Niterói, 
Marília Ortiz, dois trabalhos de Minas Gerais que 
fizeram parte do painel ampliaram a troca de 
experiências. “Os servidores do governo de Minas 
Gerais demonstraram interesse em conhecer 
mais sobre a gestão financeira dos fundos 
soberanos formados por royalties do Petróleo 
e levar essa proposta aos municípios mineiros 
que recebem royalties de minério por meio da 
CFEM (Compensação Financeira pela Exploração 
Mineral). Foi uma excelente troca de experiências 
e propostas de desenvolvimento do Fórum com 
mais municípios”, argumentou Marília Ortiz.

Profissionais da Secretaria de Planejamento 
de Niterói apresentaram mais três painéis 
no congresso do Consad: “A experiência de 
Governo Digital em Niterói”, por Enzo Tessarolo, 
subsecretário de Modernização da Gestão; 
“Interação com o usuário e o direito ao acesso 
às informações públicas: o caso do Portal da 
Transparência de Niterói”, por Nicole Figlioli, 
coordenadora de Transparência; e “Competências 
e gestão na Administração Pública Municipal – 
Formação para o futuro de Niterói”, por Isabela 
de Jesus, diretora da Escola de Governo e Gestão 
de Niterói (EGG).
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