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PARTE I – Contratualização 

de Resultados: avanços e 

desafios da metodologia 



Modernização da Gestão Pública: 
a Experiência do Rio Grande do Norte 



O PROJETO 

1. 
Elaborar um Plano Estratégico de 

Desenvolvimento, contendo uma 

visão de longo prazo; 

2. 

Modernizar a gestão pública do 

Estado por meio da  revisão de 

processos; 

3. 

Modernizar a gestão pública do 

Estado por meio da  adoção de uma 

nova estrutura organizacional 
que suporte a implementação da 

agenda estratégica definida; 

4. 
Contratualizar resultados para o 

alcande dos objetivos estratégicos. 

ESTRATÉGIA 

ESTRUTURA 

PROCESSOS CONTRATOS DE 
GESTÃO 



Um dos principais desafios 

retratados pelas   

Organizações 

Governamentais consiste 

na dificuldade de 

executar o seu 

planejamento estratégico 

e monitorar as suas ações 

de forma sistêmica 

 



Contrato de 

Gestão 



CONTRATUALIZANDO 

A ESTRATÉGIA 

O objetivo do Contrato de Gestão é 

estabelecer meios para a execução 

da Estratégia Governamental 



VISÃO ESTRATÉGICA 

E ESCOLHA DE 

PRIORIDADES 

GOVERNANÇA 

ORIENTADA PARA 

RESULTADOS 

MONITORAMENTO E 

AVALIAÇÃO 

SISTEMÁTICOS 

GESTÃO E 

DESENVOLVIMENTO DE 

PESSOAS 

1 
2 

3 
4 

Dimensões para 

operacionalização da Gestão 

Orientada para Resultados  



Instrumentos: Contratos de Gestão 

Visão do contratante: estratégia de governo 

Visão do contratado: fortalecimento institucional 

Matriz de contribuição + negociação + pactuação  

Indicadores + Metas + Projetos + Melhorias 

Contratos de 

gestão 

S e c r e t a r i a  / Ó r g ã o  

S e c r e t a r i a  / Ó r g ã o  

S e c r e t a r i a  / Ó r g ã o  





01 

03 

04 

06 

02 05 

07 

Organizar as ações 

do Estado com um 

padrão mínimo de 

metodologia; 

Estruturar um 

processo contínuo, 

visando a 

implantação de 

uma cultura de 

gestão no setor 

público; 

Promover o 

planejamento e 

monitoramento 

como 

instrumentos 

gerenciais 

cotidianos na 

administração 

pública estadual; 

Agir 

antecipadament

e aos possíveis 

problemas e 

riscos e dar 

seguimento às 
soluções 

Gerar 

valor 
público 

Promover a 

integração dos 

órgãos e 

entidades que 

compõem o 

Executivo 

Estadual; 

Buscar maior 
eficiência na 
aplicação de 
recursos, com 

foco na melhoria 

dos serviços e 
entregas para a 

sociedade 



ESCRITÓRIOS DE 

GERENCIAMENTO DE PROJETOS 

Unidades de Governo criadas 

com o propósito de monitorar 

projetos 

 

 Escritório Central de Projetos 
 

 Escritórios Setoriais de 

Projetos 

 

 

 





ESSE É O TIME DOS ESCRITÓRIOS 

SETORIAIS DE PROJETOS, AQUELES QUE 

ARTICULAM COTIDIANAMENTE A 

AGENDA GOVERNAMENTAL 





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) 

Ciclo Operacional 

Ciclo  
Tático 

Ciclo Estratégico 



INSTITUCIONALIZAÇÃO DO MODELO 

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. 



PARTE II – Resultados 

2017 e Metodologia 2018 



O encerramento do primeiro ciclo da Frente 
Contratualização de Resultados se traduz num momento 

oportuno para avaliar resultados e implementar 
melhorias que contribuam com o aprimoramento da 

Gestão Pública do Rio Grande do Norte 

CICLO DE MATURIDADE 

A melhor maneira 
 de ter êxito nessa ação,  

é envolvendo os atores que são partes 
fundamentais na execução dessa estratégia 



ESCRITÓRIOS DE GERENCIAMENTO 

DE PROJETOS 

QUAIS OS MELHORES REFERENCIAIS E O QUE PODEMOS 

APRENDER COM ELES? 



REALIZAÇÃO DE BENCHMARKING 

BANCO CENTRAL 

SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR 

DISTRITO FEDERAL 
ESTADO DE PERNAMBUCO 

SANTA CATARINA 



CONTRATOS DE 

GESTÃO 2017 

48 
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. 

Contratos de Gestão assinados 



LIÇÕES APRENDIDAS 

EM 2017 

CONTRATUALIZAÇÃO 
DE RESULTADOS 

CONTRATOS DE GESTÃO 
Foram assinados 48 Contratos de Gestão, porém foram identificados 

órgãos que dão suporte a execução da estratégia, sendo 

considerado órgãos de atividade meio. 

QUANTITATIVO DE ITENS 
O volume de itens contratualizados (933) 

dificultaram o monitoramento estratégico. 

ROTINA DE MONITORAMENTO 
A rotina de realização de reuniões de monitoramento indica a 

necessidade de ser seletivo na prioriozação de projetos e 

profundo no seu detalhamento. 

PATROCÍNIO E INTEGRAÇÃO 
É necessário fortalecer a rede de atores envolvidos 

na Contratualização de Resultados, deteminando 

seus papéis e competências. 



Quais metas foram alcançadas? 

Qual o desempenho obtido no 

Contrato de Gestão? 

META SUPERADA OU 
ALCANÇADA 

META PARCIALMENTE 
ALCANÇADA 

META NÃO 
ALCANÇADA 

META 
INATIVA 



PROCEDIMENTOS DA 

AVALIAÇÃO 2017 

Cada Escritório Setorial levantou informações 
atualizadas quanto ao cumprimento dos itens 
contratualizados, observando: 

Meta Contratualizada e o Limite fixado 

no Anexo do Contrato de Gestão 

Situação atualizada da Meta e suas 

respectivas datas 

Descrição sobre fatores importantes 

relacionados ao alcance ou não da meta 

Documentos comprobatórios para 

verificação do alcance da meta 



PROCEDIMENTOS DA 

AVALIAÇÃO 2017 

A partir das informações levantadas pelos Escritórios Setoriais e conforme os parâmetros de atribuição de nota, o 
Escritório Central produziu os Relatórios de Avaliação dos Contratos de Gestão 2017, identificando as seguintes situações: 

Desempenho 
Insatisfatório 
(Abaixo de 2,9) 

Desempenho 
Iniciante 

(Entre 3 e 4,9) 

Desempenho 
Mediano 

(Entre 5 e 6,9) Desempenho Bom 
(Entre 7 e 8,9) 

Desempenho 
Excelente 

(Entre 9 e 10) 



RESULTADOS 

PRELIMINARES 

73% 

27% 

Concluídas Em elaboração

Situação das Avaliações dos 

Contratos de Gestão 2017 

3% 

20% 
14% 

54% 

9% 

Desempenho preliminar 

NOTA MÉDIA DOS CONTRATOS DE GESTÃO 2017: 7,02 
DESEMPENHO BOM 



CICLO DA 

MATURIDADE 

O ciclo da maturidade em gerenciamento e 
monitoramento de projetos indica a 
necessidade de avaliação e correção de 
rumos, a fim de buscar aperfeiçoamento no 
alcance dos resultados pretendidos. 

Diagnóstico 

Assim, após 1 ano da 
implementação da Frente 
Contratualização de 
Resultados, é chegado o 
momento de avaliar as 
ações executadas, 
apontando aquelas que 
obtiveram êxito, bem 
como aquelas que 
necessitam de ajustes. 



MODELO DO 

CONTRATO 2018 

Serão 9 Contratos de Gestão, sendo um para cada 

área temática, envolvendo os seguintes itens de 
contratualização para os órgãos comtemplados: 

Bloco 1: Indicadores Finalísticos 

Bloco 2: Projetos Estratégicos 

Bloco 3: Agenda de Melhorias 



ÁREAS TEMÁTICAS 

DOS CONTRATOS 



ÁREAS TEMÁTICAS 

DOS CONTRATOS 

132 Indicadores 

108 Projetos Estratégico 

25 Recomendações de Auditorias Operacionais 



PROCESSO DE 

ELABORAÇÃO 



PROCESSO DE 

ELABORAÇÃO 



PROCESSO DE 

ELABORAÇÃO 



PROCESSO DE 

ELABORAÇÃO 



PARTE V – Painel de 

Monitoramento do RN 













Monitoramento dos Contratos de Gestão: 

uma ferramenta para subsidiar gestores na 

tomada de decisão 

FRENTE CONTRATUALIZAÇÃO 





ACESSO –  

TARGET 

Funcionalidades do Painel de Monitoramento: 

Monitoramento do 
Mapa Estratégico 

Monitoramento de 
Indicadores 

Gerenciamento de 
Projetos Estratégicos 

Reuniões e 
Comunicação 



Alternative Title Slide 
You can add or delete items on screen 



Painel de Monitoramento do RN 

01| Alinhamento ao Mapa Estratégico do Estado 

 

02| Gerenciamento de uma Matriz de Indicadores 

 

03| Gerenciamento de Projetos 

04| Atas de Reuniões, Apresentações e Encaminhamentos 

 

05| Regionalização dos Projetos 

06| Dashboards e Projetos Transversais 

 



Mapa Estratégico 

Navegação intuitiva, fundamentada no 

próprio Mapa Estratégico do Estado do Rio 

Grande do Norte, permitindo acessar por 

Área de Resultado, todos os Objetivos 

Estratégicos definidos e os respectivos 

Projetos a eles vinculados 



Gerenciamento 
de uma Matriz de 
Indicadores 

os Indicadores são usados para ilustrar e 

comunicar um conjunto de fenômenos 

complexos de uma forma simples, 

incluindo tendências e progresso ao longo 

do tempo. No Painel de Monitoramento 

do RN a ferramenta de navegação 

permite por meio de faróis estratégicos, 

acompanhar a sua situação de forma 

inclusive comparativa 



Gerenciamento 
de Projetos 

A página de Gerenciamento do Projeto reúne 
as informações do projeto, apresentando o 

responsável e a instituição vinculada. A página 

também apresenta em cards as etapas que 

compõem o projeto, detalhando, sua descrição 

e as respectivas datas. As cores dos cards 

sinalizam o status atual da ação, podendo ser 

vermelho (atrasado), verde (em andamento), 

azul (concluída), cinza (a iniciar) e amarelo 

(paralisado). Por meio dessas informações é 

possível acompanhar a evolução do projeto, o 
qual também pode ser observado num gráfico 

de Gant.  



Atas de Reuniões, 
Apresentações e 
Encaminhamentos 

Por meio do Painel é possível gerar e imprimir as atas 
das reuniões contendo os encaminhamentos, prazos e 

responsáveis além de permitir que estas sejam 
enviadas por e-mails para todos os participantes. Essa 
funcionalidade tem permitido articular contramedidas 
importantes, uma vez que os encaminhamentos são 

gerados de forma ágil, possibilitando a tomada de 

decisão e o registro estratégico de informações.  

Nesse sentido, a funcionalidade de 
“Encaminhamentos” disponível na Plataforma Target 
permite estabelecer um Plano de Ação que considera 

– “O que preciso fazer?”; “Onde preciso fazer”; 
“Quando devo fazer”; e “Quem será o responsável”;  



Regionalização 
dos Projetos 

A funcionalidade de regionalização permite o 
georreferenciamento dos projetos, possibilitando 

realizar buscas e produzir relatórios por localidade. A 
partir desse mecanismo, é possível conhecer a 
atuação do estado em cada região, obtendo o 

conhecimento do conjunto de investimentos por 
município, bem como orientando o planejamento 

público sobre um desenvolvimento territorial 
equilibrado. 



Dashboards e 
Projetos 
Transversais 

Nessa forma de visualização, os projetos 

cadastrados na ferramenta estão agrupados 

por Área de Resultado do Mapa Estratégico, 

permitindo que seja avaliado o cumprimento 

das entregas em cada área específica: 
Desenvolvimento Sustentável, Infraestrutura, 

Rede Integrada de Serviços e Governança 

Pública. Tal fato permite que o estado avalie a 

execução dos seus projetos por área temática, 

além de sinalizar em qual delas é preciso dispor 

de uma ação mais enfática a fim de alcançar 

os resultados pretendidos; 



Obrigada! 
Para mais informações, acesse: 

www.governancainovadora.seplan.rn.gov.br 

Escritório Central de Projetos do Rio Grande do Norte  
monitorarn@gmail.com 

3232-2992 



Para além do RN 



Para além do RN 


