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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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“O Plano Estratégico é um conjunto de definições sobre os propósitos, sobre os resultados a serem alcançados e
sobre o modo de alcançá-los.”

Governança Inovadora em Ação | Caderno Estratégia

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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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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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) Utilizadas para monitoramento

interno das secretarias e órgãos
sobre os projetos e ações que estão
pactuadas nos Contratos de Gestão.

• Riscos e contramedidas
• Demanda orçamentária
• Relatório de Acompanhamento

No Escritório Central são levantados
todos os dados de cada secretaria e
órgão, desenhado um panorama geral
de monitoramento e construção dos
encaminhamentos para a RAE
Intermediária.

• Execução (cronograma)
• Avaliação de cotas orçamentárias
• Riscos e contramedidas
• Interação entre os projetos
• Solicitação de mudanças

São as reuniões de monitoramento
compostas pelos intervenientes do
Gabinete Civil e da SEPLAN, além dos
Dirigentes Máximos das secretarias e
órgãos com participação dos
Escritórios (central e setoriais).

• Execução dos Contratos de Gestão
• Agenda positiva e entregas
• Riscos e contramedidas

São as reuniões de monitoramento
entre o Governador, intervenientes do
Gabinete Civil e da SEPLAN, Dirigentes
máximos das secretarias e órgãos
com participação dos Escritórios
(central e setoriais).

• Execução dos contratos de gestão
• Agenda positiva de entregas
• Riscos e contramedidas

(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)

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

- Conteúdo da RAE -
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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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“Com os olhos no futuro e sem perder de vista o presente, o Governo do Rio 
Grande do Norte 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”.
Gustavo Nogueira

Secretário de Estado do Planejamento e das Finanças



Vamos, juntos, fortalecer as ações de erradicação da pobreza extrema,
promover maior integração regional, maior inclusão produtiva e acesso a
melhores serviços públicos.

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




