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Robinson Faria 

Governador do Estado do Rio Grande do Norte 

“Nosso propósito maior é estabelecer uma visão de futuro comprometida 
com um Rio Grande do Norte socialmente justo, democrático, próspero, 
ambientalmente sustentável e territorialmente equilibrado.” 

Na frente de estratégia o alvo é 
a construção do Plano Estratégico 
de Desenvolvimento 2035 para o 
Estado com uma visão de futuro 
comprometida e envolvendo 
todos os principais atores 
responsáveis. É fundamental 
colocar o plano no papel. 

 A frente estrutura visa realizar diagnóstico 
e proposição de realinhamento da estrutura 
organizacional para a melhoria da eficiência 
operacional e alcance dos objetivos da nova 
estratégia. A sustentabilidade da estratégia 
em foco. 

E a frente contratualização atua na celebração 
de Contratos de Gestão entre o Governador e 
Dirigentes de secretarias e órgãos, a partir da 
identificação das contribuições e da 
responsabilização dos mesmos para a realização 
da estratégia. A pactuação compõe o processo 
de criar unidade na estratégia do Estado. 

Já a frente processos 
atua na revisão e 
aprimoramento dos 
macroprocessos e 
processos de Secretarias 
de Estado e órgãos, 
previamente selecionadas, 
de forma a fortalecer a 
capacidade de 
implementação da nova 
estratégia. O plano 
precisava sair do papel. 

O projeto Governança Inovadora está estruturado em quatro frentes de trabalho: 
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Nosso horizonte de sucesso 
para o Estado na forma de 
uma declaração de visão 

de futuro. 

Desenhados em um Mapa 
Estratégico contendo 

objetivos, indicadores e 
metas para o alcance da 

visão de futuro. 

Pactuados por meio de 
Contratos de Gestão, são 

construídos projetos ou 
ações por cada secretaria e 

órgão. 
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11% 

51% 

13% 

18% 

7% 

Como você enxerga o Estado do Rio 

Grande do Norte daqui a 20 anos (2035)? 

Estará muito melhor

Estará melhor, porém alguns

problemas ainda não terão

sido resolvidos

Não vejo o Estado do RN

nem melhor nem pior do

que hoje

Estará muito pior

~  ` 

Grupos focais realizados 17 

Instituições presentes: 
públicas e privadas 65 

FRENTE ESTRATÉGIA 



“Com os olhos no futuro e sem perder de vista 
o presente, o Governo do RN constrói uma 
agenda estratégica articulada a um novo 

modelo de Governança Pública com o firme 
propósito de chegarmos a um Estado 

economicamente mais dinâmico, melhor 
distribuído e socialmente mais justo”. 

FRENTE ESTRATÉGIA 

Gustavo Nogueira 
Secretário de Estado do Planejamento e das Finanças do RN 
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FRENTE PROCESSOS 
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SEEC SESAP SESED SETHAS 

CONTROL PGE SEARH SEPLAN 

Órgãos finalísticos 

Órgãos instrumentais 



FRENTE PROCESSOS 
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54 

08 

Processos 
mapeados  
e redesenhados 

01 

02 RAEP’s 

Comitê Estadual e 08 Comitês Setoriais, 
cada um composto de 01 titular e 01 
suplente, ao todo 18 servidores 

Capacitações específicas em gestão de 
processos ao longo do ano, que 
atenderam em média 30 servidores em 
cada capacitação 



“Atuou na revisão e aprimoramento 
dos macroprocessos e processos de 
Secretarias de Estado, previamento 
selecionadas de forma a fortalecer a 

capacidade de implementação da nova 
estratégia.” 

FRENTE PROCESSOS 
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Relatório 1 da  
Frente Estrutura:  
Planejamento e 
Entrevistas 

PB1. Planejamento do 
trabalho e reunião inicial 

PB4. Seleção e análise das 
estruturas das instituições 
de referência 

PB2. Entrevistas com 
titulares e equipes das 
Secretarias e vinculadas 

PB3. Mapeamento das 
funções e competências 
das Secretarias e 
vinculadas 

PB5. Análise e avaliação da 
atual estrutura da 
administração estadual 

PB10. Elaboração de 
minutas e leis e 
regulamentos requeridos 

PB6. Análise dos impactos 
do plano estratégico sobre 
a estrutura 

PB7. Diretrizes para 
ajustes e alinhamento 
da estrutura 

PB8. Alternativas de 
desenho básico da 
estrutura, funções e 
competências das 
unidades 

PB9. Avaliação de risco e 
efetividade das 
alternativas 

PB11. Impactos sobre a 
estrutura organizacional 

PB12. Proposta de 
diretrizes e 
orientações  

PB13. Propostas 
alternativas de 
desenho 
(organograma) da 
estrutura 
organizacional  

PB14. Propostas 
alternativas de 
funções e atribuições 
das unidades da 
estrutura  

PB15. Matrizes de 
Análise 

PB16. Propostas de 
normativos para a 
formalização e 
implantação da nova 
estrutura 
organizacional  

PB17. Plano de 
implantação/difusão 
de mudança cultural  

Relatório 2 da  
Frente Estrutura:  
Análise e Estruturas 
alternativas 

Relatório 3 da 
Frente Estrutura: 
Consolidação de 
Propostas 

Relatório 4 da  
Frente Estrutura:  
Normativos e Plano 
de Implementação 

FRENTE ESTRUTURA 
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Modernizar a gestão pública do Estado 
por meio da  adoção de uma nova 

estrutura organizacional que 
possibilite a implementação da agenda 

estratégica definida 
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Visão de futuro: 
estratégia 

Contratualização da 
carteira prioritária 
de projetos 

Melhoria dos 
indicadores de 
desempenho através 
do monitoramento 

Visão do contratante: estratégia de governo 

Visão do contratado: fortalecimento institucional 

Matriz de contribuição + negociação + pactuação  

Indicadores + Metas + Projetos + Melhorias 

Contratos 
de gestão 

Secretaria / Órgão 

Secretaria / Órgão 

Secretaria / Órgão 

Tirar o plano do papel significa alcançar um padrão superior 
de desenvolvimento para o Estado a partir da  

FRENTE 
CONTRATUALIZAÇÃO 



As RAE’s são as reuniões que dão suporte no alcance da estratégia por meio do monitoramento 
de projetos, validação de informações e suporte para tomadas de decisão. 

RAE Comitê Governança 
(quadrimestral por área de 
resultado 

RAE Comitê Intermediário 
(bimestral por área de 
resultado) 

RAE Central  
(mensal) 

RAE Escritório Setorial 
(semanal) 

(Escritórios Setoriais) 

(Escritório Central SEPLAN/RN) 

(Chefe do Gabinete Civil, Secretário de Estado do Planejamento e 
das Finanças, Dirigentes Máximos e Escritórios Central e Setoriais) 
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Ciclo 
Operacional 

Ciclo  
Tático 

Ciclo 
Estratégico 

FRENTE CONTRATUALIZAÇÃO 



Decreto nº26.090, de 17 de maio de 2016. 
 

Disciplina o Contrato de Gestão no âmbito do 
Poder Executivo e dá outras providências. 

Portaria nº 003 de 12 de janeiro de 2017. 
 

Aprova o regulamento do Decreto nº 26.090 de 17 de 
maio de 2016. 

O Contrato de Gestão é o instrumento utilizado para pactuar as 
responsabilidades com cada uma das secretarias e órgãos em forma de 
projetos, planos de ação e iniciativas que serão executados no ano em 
exercício. Assinam o Governador, intervenientes do Gabinete Civil e SEPLAN  
e Dirigente Máximo do Órgão. 

Bloco 1: Indicadores Finalísticos, indicadores de resultado que norteiam 
a noção de sucesso dos projetos das secretarias e órgãos. 

Bloco 2: Projetos Estratégicos, espelhados da matriz de contribuição 
dos projetos do Mapa Estratégico para 2035. 

Bloco 3: Iniciativas Estratégicas, conectando todas as 
responsabilidade das secretarias e órgãos com os projetos 
propostos pelo Governador. 

Bloco 4: Agenda de Melhorias, identificando melhorias 
nos processos que contribuirão para a melhoria das 
secretarias e órgãos. 
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O Painel de Monitoramento do Rio Grande do Norte se constitui numa ferramenta interativa, com 
foco na visualização e acompanhamento consolidado de ações estratégicas da gestão. 

Possibilita que os Contratos de Gestão assinados com cada secretaria e órgão 
sejam acompanhados de forma sistêmica. 

O objetivo norteador da plataforma é implantar no RN uma ferramenta confiável, 
simples e ágil capaz de, em pouco tempo, integrar-se ao processo de 
acompanhamento de projetos e torná-lo mais dinâmico e eficiente. 

A plataforma permite dinamicidade entre gestores e técnicos responsáveis por projetos estratégicos, que 
podem acompanhar a execução das ações de maneira visual e gráfica, com faróis das entregas, apontando as 
ações atrasadas, paralisadas, concluídas, em andamento ou com datas ainda a iniciar. 
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Visão sistêmica do novo modelo de gestão do RN 
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INTERAÇÃO 
GOVERNO DO EQUADOR 
GOVERNO DE GOIÁS/ Secretaria de Estado de Gestão e Planejamento 
GOVERNO DO MARANHÃO/ Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento  
BNDES 
 
PUBLICAÇÕES 
- 02 capítulos do volume 7 do livro Governança em Ação editado pelo Instituto Publix; 
- 02 palestras no IX Congresso Consad em 2016 em Brasília; 
- 02 palestras e 01 Painel aprovados para o X Congresso Consad de 2017 em Brasília; 
- 02 palestras do XXI Congresso Clad Chile em 2016; 
- 01 palestra na Conferência GLAP Colômbia em 2016; 
- 08 livros publicados, sendo 1 da  frente estratégia, 2 da frente de processos e 5 dos Eixos Integrados 
de Desenvolvimento; 
- 01 artigo sobre projeto estratégico do RN publicado na revista exacta da Uninove; 
- Diversas apresentações em eventos a convite de universidades, órgãos públicos, entidades de classe e 
imprensa. 
 

www.governancainovadora.seplan.rn.gov.br 

Os interessados podem entrar também em contato com o Escritório 
Central de Projetos do Rio Grande do Norte pelo e-mail:  

monitorarn@gmail.com 

www.seplan.rn.gov.br/ 
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Conheça nossas publicações: 

www.governancainovadora.seplan.rn.gov.br/publicacoes 
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