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1 Introdução 

Diante do cenário de escassez de recursos públicos e de pressão pela melhoria na qualidade do gasto e no 

atendimento ao cidadão, impõe-se as administrações governamentais a necessidade de melhorar a sua 

gestão pública, adotando modelos de gestão voltados para o monitoramento e avaliação de resultados, 

transparência e diálogo com a sociedade. Tais imposições são aplicadas aos diversos níveis de administração 

pública que passaram a ter como premissa a necessidade de elevar os níveis de desempenho da gestão, 

entregando mais demandas e com mais qualidade a população. 

 

Nesse contexto de implementação da Gestão para Resultados, destacam-se inúmeros desafios para os 

governos que passaram a instituir em sua agenda a modernização e profissionalização da sua gestão, assim 

como o estabelecimento de indicadores e metas de desempenho. Essa realidade no Brasil tem evidência na 

década de 90, quando a abordagem gerencial substitui a abordagem burocrática (GARCES e SILVEIRA, 2002), 

passando a existir inúmeros exemplos, nas três esferas de governo – federal, estadual e municipal, de 

implementação desse novo modelo de gestão. 

 

Alinhado a esta perspectiva, o estado do Rio Grande do Norte implementou em 2015 o Projeto Governança 

Inovadora, tendo como principal objetivo fortalecer a capacidade de governo para a adoção de um novo 

padrão de desenvolvimento para o Estado, permitindo a melhoria de suas entregas por meio da 

implementação de ferramentas gerenciais (MARINI et al, 2016). Pela dimensão da geração de valor público, 

significa, portanto promover ações de modernização da gestão pública do Estado, por meio de um Plano 

Estratégico de Desenvolvimento, da Revisão de Processos, desenho de uma nova Estrutura Organizacional 

e da Contratualização de Resultados, visando fortalecer a capacidade de implementação da agenda 

estratégica de projetos ora definida.  

 

Nesse contexto, a execução e o monitoramento de Projetos Estratégicos, passam a incorporar o padrão da 

Gestão para Resultados, o qual, no RN, está fundamentado na instituição de Escritórios de Projetos, na 

assinatura de Contratos de Gestão e na implantação de uma ferramenta informatizada, denominada de 

Painel de Monitoramento do Mapa Estratégico do Rio Grande do Norte. 

 

Considerando a adoção da Agenda 2030 e dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável – ODS, os quais 

estabelecem diretrizes em busca de paz e prosperidade para as pessoas e para o planeta e exigem a 

implementação de políticas públicas para erradicação da pobreza, melhoria das condições gerais de vida da 

população e instituição de um modelo de economia sustentável, torna-se imperioso alinhar as ações de 

modernização da gestão pública ao cumprimento da Agenda 2030. 

 

Os ODS se constituem, portanto, num importante mecanismo de planejamento, disponibilizando aos 

governos diretrizes metas e indicadores para tratamento de problemas públicos de natureza complexa 

(TCE/SP, 2018), a partir dos quais torna-se possível orientar esforços para resultados mais efetivos e com o 

olhar diferenciado que o desenvolvimento sustentável requer.  
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Nesse sentido, os governos desempenham papel fundamental na implementação dos ODS, uma vez que 

são eles os responsáveis pela elaboração e gestão de políticas públicas que impactam, diretamente na vida 

dos cidadãos e, como consequência, contribuem para o alcance das metas estabelecidas pela ONU, sendo 

essencial que os diversos níveis da administração pública adotem os ODS como referência para o 

planejamento de ações públicas. 

 

No entanto, é necessário destacar que para conseguir os resultados pretendidos com a Agenda 2030, as 

administrações públicas devem promover ações em prol da profissionalização da sua gestão, 

implementando melhores ferramentas para analisar a realidade e executar políticas públicas, apoiando as 

suas decisões numa abordagem de governança transparente e participativa.  

 

Com base no exposto, o presente artigo tem como objetivo apresentar o modelo de gestão para resultados 

implantando no Rio Grande do Norte a partir do projeto Governança Inovadora e como este contribui para 

o fortalecimento de políticas públicas que impactam no cumprimento do ODS na escala estadual. Como 

objetivos específicos destaca-se a apresentação do processo de elaboração do Plano Estratégico do RN 2016-

2035, identificando o alinhamento do Mapa Estratégico RN 2035 aos Objetivos do Desenvolvimento 

Sustentável – ODS, bem como o seu processo de construção dialogada e participativa com a sociedade. Por 

fim, o artigo apresenta a sistemática de Contratualização de Resultados, identificando a metodologia de 

pactuação, monitoramento e avaliação de metas e como a constituição dessa rede de governança contribui 

para a definição de uma gestão orientada para resultados. 

 

Esta pesquisa é classificada, quanto aos fins, como qualitativa com abordagem descritiva, pois esta 

abrange “um mosaico de orientações, com multiplicidades de interpretações do mesmo evento” (YIN, 2016, 

p. 10). Dentre as pesquisas qualitativas, ela se caracteriza na abordagem de estudo de caso, pois segundo 

Creswell (2014), os estudos de casos qualitativos possuem, como características definidoras, o estudo em 

profundidade de um caso peculiar, que geralmente implica em terminar com conclusões formadas a 

respeito do significado global do caso. Nesta pesquisa especificamente, o caso em estudo é o fenômeno da 

gestão do projeto Governança Inovadora em alinhamento com a Agenda 2030. A Contratualização de 

Resultados conforme a metodologia do Governança Inovadora é um caso específico porque se trata de uma 

experiência inovadora de um governo subnacional brasileiro. 

 

Cinco componentes de um design de pesquisa de estudo de caso são especialmente importantes na visão 

de Yin (2001, p.20): “1) uma questão de estudo; 2) suas proposições, se houver; 3) sua(s) unidade(s) de 

análise; 4) a lógica de ligação dos dados para as proposições, e 5) o critério para interpretar os achados”. O 

quadro 01 descreve os componentes do design defendido por Yin (2001). 

 

Quadro 01: Componentes do Design da Pesquisa 

Uma questão de estudo 

(problema de pesquisa) 
Proposições 

Unidades de 

análise 

Lógica de 

ligação 

dos dados 

Critério para interpretar os 

achados 

Como a gestão de projetos 

do Governança Inovadora 

se alinha às metas da 

Agenda 2030?  

P1: existe experiência em 

andamento em governo 

subnacional brasileiro que 

busca o alinhamento com a 

Agenda 2030;  

P2: a contratualização de 

resultados oportuniza o 

cumprimento da missão de 

governos subnacionais 

esperadas pela Agenda 2030. 

Mapa 

Estratégico do 

Estado do Rio 

Grande do Norte 

2035, objetivos, 

indicadores e 

projetos 

contratualizados 

e os 17 ODS. 

 

Descritiva 

Partindo-se de uma lógica 

indutiva fundada na Gestão 

orientada para resultados e 

no Guia PMBOK e utilizando-

se de deduções fundadas na 

análise dos dados coletados 

por meio de análise 

documental e observação 

participante. 

Fonte: Elaboração própria. 
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A coleta de dados em uma pesquisa qualitativa de estudo de caso é extensa, baseando-se em múltiplas 

fontes de informações (CRESWELL, 2014; SAMPIERI, 2013). As formas de coleta utilizada foram a observação 

participante e a análise documental. A observação participante ocorreu por uma das pesquisadoras que 

é gerente do Escritório Central de Projetos e ocorreu seguindo orientações metodológicas de Flick (2008). 

De forma complementar, outras fontes foram utilizadas como coleta de documentos e preenchimento de 

formulários para obtenção de informações acerca da caracterização do caso. 

 

Segundo Sampieri (2013), o processo de análise dos dados na pesquisa qualitativa ocorre durante todo o 

levantamento de dados. Em relação ao método de análise, utilizou-se a análise temática, que é considerada 

a mais adequada para qualquer estudo que procure descobrir o uso de interpretações, pois fornece um 

elemento sistemático para análise de dados e permite ao pesquisador associar uma análise da frequência 

de um tema com um conteúdo inteiro (ALHOJAILAN, 2012).  

 

O rigor nesta pesquisa foi realizado conforme recomendações de Sampieri (2013) por meio dos critérios 

de dependência, credibilidade, transferência (ou aplicabilidade dos resultados) e confirmação. A 

dependência consiste em considerar todos os dados antes de tirar conclusões; a credibilidade trata de evitar 

que crenças individuais afetem a clareza dos eventos; a transferência (ou aplicabilidade dos resultados) 

permite determinar grau de semelhança com outros contextos; e, a confirmação é realizada por meio de 

triangulação e auditorias. Dentre as formas de auditoria adotadas, destaca-se a que os dados foram 

analisados por dois pesquisadores, enquanto um terceiro atuou no papel de auditoria fazendo a checagem 

do processo de codificação pois, conforme recomenda Flick (2008), essa é uma boa prática para garantir a 

consistência dos procedimentos numa pesquisa qualitativa. 

 

Ainda referente à qualidade e ao rigor da pesquisa, destaca-se que os critérios de fidedignidade, 

credibilidade e consistência em pesquisas qualitativas, recomendados por Lincoln e Guba (1985), foram 

observados: triangulação de métodos de coleta (observação participante e análise documental), 

triangulação de pesquisadores, apropriação dos termos de referência para análise e interpretações. Esses 

critérios foram possíveis porque todas as rotinas de levantamento e análise dos dados foram realizadas por 

mais de um pesquisador, o que oportunizou a reflexão constante dos dados e resultados da pesquisa, 

reduzindo a possibilidade de viés pela reflexividade de um único pesquisador. 

 

Para sistematizar a análise, o presente estudo está estruturado em cinco seções, incluindo esta introdução 

que se propôs a apresentar noções gerais do tema e do objetivo da pesquisa. Na segunda seção, apresenta-

se a Agenda 2030 e os ODS, identificando o contexto histórico de surgimento dessa agenda e os desafios 

dos governos estaduais para alcance dos resultados pretendidos. Ademais, na terceira seção, apresenta-se 

questões relativas à tendência da adoção da gestão para resultados no setor público, identificando as ações 

de implementação do Projeto Governança Inovadora. A quarta seção do artigo apresenta o estudo de caso 

do Rio Grande do Norte, abordando o alinhamento desse modelo de gestão os objetivos do ODS. Na quinta 

seção, são apresentadas as considerações finais do trabalho, apontando as potencialidades e desafios 

identificados e as principais reflexões que podem ser extraídas desse estudo. A intenção maior do trabalho 

é de sistematizar questões importantes que podem contribuir com os Governos dos Estados e dos 

Municípios brasileiros no alinhamento dos objetivos e metas da Agenda 2030 com os programas, políticas e 

projetos de caráter local. 

 

2 Em busca dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável: a Agenda 2030 e o papel dos Governos 

Entre os dias 25 e 27 de setembro de 2015, os líderes de governos e de Estado de 193 países adotaram a 

Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável na reunião de Cúpula das Nações Unidas sobre o 

Desenvolvimento Sustentável.  
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Esse documento consiste de dezessete Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS). Os ODS foram 

construídos a partir dos resultados do evento Rio+20 (Conferência das Nações Unidas sobre 

Desenvolvimento Natural, que ocorreu em 2012 na cidade brasileira do Rio de Janeiro, com o intuito 

de discutir sobre a renovação do compromisso político com o desenvolvimento sustentável). Eles levam em 

conta o legado dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio (ODM), oito metas de combate à pobreza que 

o mundo se comprometeu em atingir até 2015.  

 

Os ODM tratam de redução de pobreza (objetivo 1), ensino básico universal (objetivo 2), igualdade entre 

sexos e autonomia das mulheres (objetivo 3), reduzir a mortalidade infantil (objetivo 4), melhorar a saúde 

materna (objetivo 5), combater o HIV/Aids, a malária e outras doenças (objetivo 6), garantir a 

sustentabilidade ambiental (objetivo 7), estabelecer uma Parceria Mundial para o Desenvolvimento (objetivo 

8). 

 

Diante do não atingimento de algumas metas dos ODM e da necessidade de ampliar e atualizar essa agenda, 

os ODS buscam assegurar os direitos humanos, acabar com a pobreza, lutar contra a desigualdade e a 

injustiça, alcançar a igualdade de gênero e o empoderamento de mulheres e meninas, bem como enfrentar 

outros dos maiores desafios de nossos tempos.  

 

A Agenda consiste em uma Declaração, 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (figura 1) e as 169 

metas, uma seção sobre meios de implementação e de parcerias globais, e um arcabouço para 

acompanhamento e revisão (PNUD BRASIL, 2018). Os ODS são integrados e indivisíveis, e mesclam, de forma 

equilibrada, as três dimensões do desenvolvimento sustentável: a econômica, a social e a ambiental. 

 

Figura 1: Objetivos do Desenvolvimento Sustentável - ODS 

 
Fonte: PNUD BRASIL, 2018. 

 

Os dezessete objetivos da Agenda 2030 estão agrupados em cinco grandes áreas definidas por cinco “P’s” 

(figura 2) abrangendo cada um contendo seus respectivos objetivos: Pessoas (objetivos 1, 2, 3, 4, 5 e 

10); Planeta (objetivos 6, 7, 12, 13, 14, 15); Prosperidade (objetivos 8, 9, 11,); Paz (objetivo 16) 

e Parceria (objetivo 17). 

 

 

 

http://www.br.undp.org/content/brazil/pt/home/post-2015/sdg-overview1/mdg7
http://www.br.undp.org/content/brazil/pt/home/post-2015/sdg-overview1/mdg7
http://www.br.undp.org/content/brazil/pt/home/post-2015/sdg-overview1/mdg8
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Figura 2: 5 P’s da Agenda Brasil 2030 

 
Fonte: PNUD BRASIL, 2018. 

 

Os ODS se aplicam a todos os países e os governos locais e regionais – por estarem mais próximos do dia-

a-dia do cidadão - têm um papel importante para influenciar e executar ações que garantem a consecução 

das metas. Assim, a Agenda 2030 reconhece o papel fundamental dos governos locais e regionais na 

promoção do desenvolvimento sustentável (PNUD, 2016: 13).  

Os governos subnacionais não devem ser vistos como meros executores da Agenda. Os governos 

subnacionais são formuladores de políticas, catalisadores de mudanças e estão melhor posicionados 

para conectar as metas globais às realidades das comunidades locais.  

 

Diante desse contexto, os ODS representam um conjunto de ações a serem executadas num nível global, 

avançando numa agenda comum para o desenvolvimento e que dá continuidade ao processo iniciado com 

os ciclos de conferências mundiais realizadas da década de 1990 e com a aprovação dos ODM, que 

vigoraram entre 2000 e 2015. Importa destacar que, apesar desse caráter global que envolve os 193 países 

que aderiram a Agenda 2030, o êxito da ação depende de uma articulação entre atores públicos, privados e 

sociedade civil nos mais diversos níveis de governo, seja nacional, estadual ou municipal. Nessa perspectiva, 

é consenso o papel central desempenhado pelos governos para a articulação e implementação dessa 

agenda, sendo desenvolvidas diversas estratégias nacionais de desenvolvimento baseadas nos ODS, bem 

como sendo promovido o alinhamento dos planos existentes com as metas propostas na Agenda 2030. 

Conforme destaca o PNUD (2016: 35), 

Todas as esferas do governo devem trabalhar para construir um consenso nacional que coloque os 

ODS no centro do desenvolvimento nacional, regional e local. Os governos subnacionais devem ser 

pró-ativos em resistir a abordagens “de cima para baixo” que reduzam o seu papel na implementação 

de prioridades que eventualmente sejam decididas unilateralmente por seus governos centrais. Os 

governos locais e regionais devem procurar garantir que o processo seja “de baixo para cima”, e, que 

as necessidades, prioridades e expectativas locais determinem as estratégias nacionais. 

 

Assim, a realização dos ODS dependem da capacidade dos governos em promover o desenvolvimento 

territorial integrado, inclusivo e sustentável, perpassando pelo fortalecimento da territorialização dos ODS, 

uma vez que é nos “governos locais e regionais, por serem os níveis de governo mais próximos aos cidadãos, 

estão melhor posicionados para aumentar a consciência sobre a importância dos ODS e sua relevância para 

as comunidades locais” (PNUD, 2016: 16). 
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No Brasil, o Governo Federal tem adotado uma série de práticas a fim de contribuir para o alcance dos ODS, 

implementando estratégias para internalizar e interiorizar a Agenda 2030 no País. Na dimensão da 

Governança, destaca-se a criação da Comissão Nacional para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 

por meio do Decreto nº 8.892, de 27 de outubro de 2016, sendo esta instância o espaço para a articulação, 

a mobilização e o diálogo com os entes federativos e a sociedade civil. Dentre as atribuições dessa comissão, 

importa destacar a competência de promover a articulação com os órgãos e entidades públicas das 

Unidades da Federação, para disseminação e implementação dos ODS nos níveis estadual, distrital e 

municipal. 

 
Como iniciativas dos Governos Municipais, destacam-se o desenvolvimento de ações que concentram 

esforços para o alinhamento dos instrumentos de planejamento dos governos locais às metas e Objetivos 

de Desenvolvimento Sustentável, aproveitando o momento oportuno de que no ano de 2017 os 5.570 

Municípios brasileiros estavam elaborando seu planejamento plurianual para o período de 2018 a 2021. 

Outra ação que merece destaque é a publicação pela Confederação Nacional de Municípios do “Guia para 

Localização dos ODS nos Municípios Brasileiros - O que os Gestores Municipais Precisam Saber”, se 

traduzindo num documento que visa fortalecer o papel dos Governos Municipais na concretização da 

Agenda. 

 
Já no âmbito dos Governos Estaduais, destacam-se iniciativas que se encontram no intermédio do Governo 

Federal e da administração Municipal, sendo identificadas ações de alinhamento da gestão a Agenda 2030. 

No Relatório Nacional Voluntário sobre os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável elaborado pelo 

Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão em 2017 (BRASIL, 2017) são descritas experiências 

já adotadas pelos estados em favor da Agenda 2030, destacando-se o Bahia, Distrito Federal, Paraná, 

Paraíba, Rio de Janeiro e São Paulo, com a criação de comissões estaduais, inclusão dos ODS nos respectivos 

planejamentos e alinhamento ao Plano Plurianual. O presente artigo irá detalhar na seção 4 as inciativas do 

Rio Grande do Norte em prol do alinhamento do seu modelo de gestão aos ODS estabelecidos na Agenda 

2030. 

 
Considerando que a Agenda 2030 estabelece que: “os governos têm a responsabilidade primária de 

acompanhamento e revisão, em âmbito nacional, regional e global, do progresso alcançado na 

implementação dos Objetivos e metas ao longo dos próximos 15 anos”, o compartilhamento dessas 

estratégias contribui para o incentivo e articulação de outras práticas que apoiem, mobilizem e incentivem 

os Governos dos Estados e dos Municípios brasileiros no alinhamento dos objetivos e metas da Agenda 2030 

com os programas, políticas e projetos de caráter local. 

 

3 GoveRNança Inovadora: Projeto de Modernização da Gestão Pública do Rio Grande do Norte 

Com 3,5 milhões de habitantes e Produto Interno Bruto de R$ 57 milhões, o Estado do Rio Grande do Norte 

é um dos 9 estados do nordeste brasileiro, ocupando a 16ª posição no Brasil em termos populacionais (IBGE, 

2017). Em seu território, se distribuem 167 municípios, estando aproximadamente 47% da população 

concentrada em sua Região Metropolitana, a qual abriga um conjunto de 14 municípios. 

 

No que se refere à administração pública, a estrutura governamental dispõe de um orçamento anual de R$ 

12 milhões (LOA/RN 2018), compreendendo uma estrutura de 49 órgãos e entidades do Poder Executivo, os 

quais tem como desafio o atendimento ao cidadão a partir da elaboração e implementação de políticas 

públicas. Considerando a atividade de planejamento governamental, destaca-se a atuação da Secretaria de 

Estado do Planejamento e das Finanças – SEPLAN que tem a responsabilidade de planejar, coordenar, 

executar, supervisionar, controlar e avaliar os sistemas estaduais de Planejamento, Orçamento e Finanças. 
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Diante da realidade de limitações orçamentárias e financeiras e no contexto da gestão para resultados, em 

2015 o Governo do Estado do Rio Grande do Norte por meio da SEPLAN lança o Projeto Governança 

Inovadora, com o objetivo de fortalecer a capacidade de governo para a adoção de um novo padrão de 

desenvolvimento para o Estado. Originalmente lançado como Plano Estratégico de Desenvolvimento, 

Realinhamento Organizacional e Modernização Administrativa e estruturado em 4 frentes de trabalho 

(figura 3), o Projeto logo passou a adotar a denominação de Governança Inovadora, traduzindo nesta nova 

denominação o sentido dado ao termo governança e ao papel do Estado na produção do desenvolvimento 

que agora pressupõe um protagonismo compartilhado em busca geração do valor público. 

 

Figura 3: Frentes de trabalho do Projeto Governança Inovadora  

 
Fonte: Marini et al, 2016. 

 

Desde a sua concepção original o projeto vem incorporando ingredientes típicos das agendas tradicionais, 

antes mencionadas tais como: a profissionalização da gestão (agenda da reforma burocrática), o 

fortalecimento dos sistemas centrais de governo, em especial o de planejamento governamental (agenda 

das reformas dos anos 60/70) e a melhoria da qualidade do gasto e criação de uma nova cultura de gestão 

orientada para resultados (agenda da reforma gerencial), além de incorporar elementos da agenda 

contemporânea de governança pública, dentre eles, a adoção de uma nova forma de governar baseada no 

novo paradigma de “governar com a sociedade”. 

 

Para tanto, o primeiro grande desafio consistiu em elaborar um planejamento estratégico de longo prazo, o 

qual estabelecesse diretrizes e direcionasse a atuação dos programas e projetos implementados pelos 

órgãos governamentais. Tal planejamento se fazia urgente e necessário, tendo em vista que o único plano 

governamental até então existente era o Plano Plurianual (planejamento de médio prazo) e que as ações de 

governo frequentemente eram executadas de forma desarticulada e setorializada.  

 

Nesse sentido e considerando as transformações impulsionadas pela globalização, emerge a necessidade 

de orientar a gestão pública para resultados, reinventando os modelos de gestão numa perspectiva de 

geração de valor público. Tratando isso como uma oportunidade de modernização da administração 

pública, Marini (2008: 3) destaca que: 

Implementar um novo modelo de gestão orientado para resultados supõe promover a inovação 

gerencial na administração pública. Cada vez mais, a experiência contemporânea destaca a 

necessidade de fortalecer a integração da ação governamental (e extragovernamental) dado o caráter 

transversal da maior parte das iniciativas. 
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Além disso, conforme apontamentos de Wegenast, Júnior e Trevenzoli (2017) o estado da arte da gestão 

pública reúne um conjunto de instituições que tanto no cenário internacional como no âmbito nacional 

passaram a implementar práticas e metodologias de Gestão para Resultados, sendo esse um novo modo de 

empreender a gestão pública, fundamentado na tradução dos grandes desafios do Estado em políticas 

públicas e carteiras de projetos e processos estratégicos. 

 

Diante desse cenário e na perspectiva da Estratégia, foi elaborado um Plano Estratégico com o objetivo de 

oferecer caminhos para a construção do futuro desejado, a partir de indicadores e metas que traduzissem 

no horizonte de longo prazo os resultados que se esperavam. Este plano foi elaborado por meio de um 

processo de intenso diálogo em grupos focais e pesquisas interativas (RIO GRANDE DO NORTE, 2016), 

envolvendo a participação de diversos atores no sentido de planejar coletivamente as políticas a serem 

desenvolvidas pelo governo. Importante considerar que, associando este Plano à premissa central de 

envolvimento da alta gerência, houve uma construção coletiva, partindo da sociedade e de técnicos do 

governo, mas discutida e validada em oficinas de trabalho com secretários de Estado e dirigentes de órgãos. 

Conforme aponta Nogueira et al (2016), esse processo de elaboração do planejamento para o estado do Rio 

Grande do Norte considerou estudos preliminares, sistematizando uma série de informações relativas à 

situação dos principais indicadores do RN e sua evolução recente, as quais nem sempre se faziam 

conhecidas pelas equipes de governo. Ademais, o documento também incluiu o mapeamento tendências 

socioeconômicas e fiscais; a construção de cenários prospectivos para 2035; e, a elaboração de um 

diagnóstico institucional visando identificar o grau de “prontidão” do Estado para a implementação da 

estratégia a partir de variáveis do ciclo de gestão (planejamento, orçamento, sistemas, estrutura, processos 

e pessoas). Essas informações permitiram o nivelamento da realidade do estado, que passaram a ser 

conhecidas e divulgadas para os membros das equipes de governo. Como principal resultado desse 

processo, foi elaborado o Mapa Estratégico do Estado do Rio Grande do Norte 2035, contendo a proposição 

de uma Visão de Futuro que se organiza com base numa arquitetura estratégica a partir de quatro Áreas de 

Resultados: Desenvolvimento Sustentável - propósito maior da Agenda - que, para sua efetivação pressupõe 

dois condicionantes: Infraestrutura e Rede Integrada de Serviços tudo isto suportado por um novo modelo 

de Governança Pública (figura 4). 

 

Figura 4: Mapa Estratégico do Estado do Rio Grande do Norte 

 
Fonte: Marini et al, 2016. 
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Após a superação do primeiro desafio de “colocar o plano do papel”, emergiu o desafio de “tirar o plano de 

papel”. Tendo como referência o Mapa Estratégico do Estado, o qual definiu para as 4 Áreas de Resultado 

26 objetivos estratégicos, 52 indicadores e uma carteira inicial de 26 Projetos Estratégicos, verificou-se a 

necessidade se tirar o plano do papel, orientando as ações do governo no sentido de alcançar os resultados 

pretendidos com a frente de estratégia.  

 

Nesse cenário, reconheceu-se que a ausência de uma metodologia de gerenciamento das ações propostas 

poderia fragilizar e comprometer todo o esforço sistematizado na fase de conhecimento, sobretudo no que 

se refere ao conjunto de diretrizes propostas no Plano Estratégico do Estado. Sendo assim, conforme aponta 

(MARINI et al, 2016: 155): 

é importante que o Governo do Estado do Rio Grande do Norte compreenda que, em que pese o 

importante passo dado com a construção da agenda estratégica de desenvolvimento, esta etapa não 

é suficiente para assegurar a efetividade de sua implementação. Cada vez mais o debate 

contemporâneo no campo da gestão destaca a necessidade de fortalecer as capacidades 

institucionais para a implementação da estratégia. Se antes o problema era a falta de planejamento, 

hoje o problema é o de tirar o plano do papel dando consequência aos resultados previstos. 

 

Diante desse contexto, foi identificada a necessidade de adicionar ao escopo do Projeto GoveRNança 

Inovadora, a frente Contratualização de Resultados como forma de permitir um desdobramento e maior 

alinhamento das unidades executoras com o plano estratégico construído. Nesse sentido, o Governo RN 

adotou a metodologia dos Contratos de Gestão, como principal instrumento de pactuação de resultados, 

permitindo o estabelecimento de metas, mediante a negociação entre os dirigentes dos órgãos e entidades 

do Poder Executivo. 

 

Sobre este instrumental, destaca-se que o processo de contratualização tem sido utilizado com êxito como 

um dos instrumentos da gestão para resultados por diversos governos estaduais, possibilitando a definição 

de metas, recursos necessários para o seu alcance, uma sistemática de monitoramento e acompanhamento 

e ainda a oferta de incentivos e sanções atreladas ao alcance dos resultados (MARTINS, 2000). 

Regulamentado por meio do Decreto nº 26.090 de 17 de maio de 2016, o Contrato de Gestão possui os 

seguintes objetivos fundamentais: 

I - viabilização da estratégia de governo, por meio de mecanismos de incentivo e gestão para 

resultados; 

II - alinhamento do planejamento e das ações dos contratados com o planejamento estratégico do 

governo, com as políticas públicas instituídas e com os programas governamentais; 

III - melhoramento da qualidade e da eficiência dos serviços prestados à sociedade; 

IV - qualificação da utilização dos recursos públicos; 

V - transparência às ações das instituições públicas envolvidas e facilitação do controle social sobre a 

atividade administrativa estadual; 

VI - estimulação, valorização e destaque de servidores, dirigentes, Órgãos ou Entidades que cumpram 

suas metas e atinjam os resultados previstos. 

(RIO GRANDE DO NORTE. Decreto nº 26.090 de 17 de maio de 2016). 

 

Nesse sentido, além da lógica de contratualização, é necessário que esses resultados façam parte da agenda 

estratégica do órgão, sendo imprescindível a implantação de uma cultura de monitoramento de projetos 

estratégicos que impulsionem os gestores ao gerenciamento de suas ações. Diante dessa realidade, foi 

estabelecida a metodologia de monitoramento das ações governamentais que sustentam o Mapa 

Estratégico, editando legislações e normas estaduais, de forma a padronizar e legitimar o processo.  
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Essas ações de monitoramento previstas no processo de acompanhamento dos Projetos Estratégicos 

possuem como principal insumo de trabalho as reuniões formais de monitoramento, conhecidas como 

Reuniões de Análise e Aprendizagem Estratégica – RAEs que acontecem entre os Escritórios de Projetos. 

Nessas reuniões, se realizam o acompanhamento do cumprimento das metas prioritárias, referentes aos 

aspectos de execução, estratégia, gerenciamento de riscos e cronogramas físicos e financeiros, adotando-

se, quando necessário, as contramedidas que possam solucionar os problemas identificados. Assim, a partir 

do Contrato de Gestão firmado com cada órgão, é possível organizar e realizar Reuniões de Análise e 

Aprendizagem Estratégica (RAEs), nas quais se acompanham a execução e monitoram o desempenho, 

avaliando a performance dos resultados pactuados. No que se refere aos métodos de gerenciamento e de 

produção de informação, é importante destacar a importância atribuída aos sistemas de monitoramento e 

avaliação, sobretudo no contexto de gestão pública por resultados. Além de possibilitar um registro da 

informação, subsidiando a análise da execução das ações governamentais e permitindo a adoção de 

eventuais contramedidas, tais sistemas também “se destinam a produzir conhecimento sobre os impactos 

das políticas e programas, bem como seus custos de produção” (JANNUZZI, 2013: 9). 

 

Assim, investir na informatização do processo de monitoramento e avaliação de projetos estratégicos se 

constitui numa tendência das administrações públicas que buscam transparências nas ações 

governamentais e maior geração de valor público para a sociedade (BASTOS; SERPA, 2013). O Governo do 

Estado do Rio Grande do Norte seguiu esta tendência e por meio do projeto Governança Inovadora, 

implantou um Painel de Monitoramento informatizado, que permite a disseminação da cultura de pactuação 

e monitoramento de resultados com as demais Secretarias e órgãos do Estado. O Painel de Monitoramento 

do Rio Grande do Norte se constitui num sistema de gestão para o controle da execução dos projetos, 

possibilitando a tomada de decisões durante a execução dos mesmos, contribuindo para o alcance dos 

compromissos estabelecidos nos Contratos de Gestão que visam o alcance da estratégia. A Plataforma se 

traduz numa 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. Além disso, o Painel de Monitoramento 

possibilita que os Contratos de Gestão assinados com cada Secretaria e Órgão sejam acompanhados de 

forma sistêmica, reunindo em um único ambiente, informações importantes para subsidiar os gestores na 

tomada de decisões. Importante destacar ainda que o acesso ao Painel de Monitoramento se dá via web, 

estando também disponível para smartphones, o que possibilita uma maior flexibilidade aos gestores e 

técnicos no acesso remoto ao banco de dados com as informações mais recentemente atualizadas na 

plataforma, tornando o processo decisório mais ágil e possível de ser executado de qualquer lugar. 

 

Como resultados alcançados em 2017 foram firmados 48 contratos de gestão, nos quais estavam 

explicitados 176 indicadores estratégicos, 63 projetos estratégicos, 22 iniciativas estratégicas e 377 itens 

agendas de melhorias. Além disso, foram realizadas 4 reuniões de monitoramento estratégico, reunindo 

titulares de órgãos/entidades para deliberação de contramedidas, 350 reuniões de monitoramento juntos 

aos técnicos responsáveis pelos itens contratualizados, 11 visitas técnicas para troca de experiências e 

customização de sistema de monitoramento, 4 cursos para capacitação das equipes envolvidas na frente de 

contratualização. Constata-se também que durante o ano de 2017 a iniciativa implementada no RN foi 

debatida em diversos eventos nacionais/internacionais. As ações acima descritas apresentam as iniciativas 

implementadas pelo o RN em prol da adoção desse novo paradigma de gestão pública que está voltado para 

a qualidade na prestação de serviços, adotando instrumentos que permitem a avaliação de desempenho 

organizacional e que frequentemente se utilizam da tecnologia da informação para melhorar o ambiente de 

tomada de decisão. Contudo, é importante destacar que estas ações ainda são recentes, exigindo 

transformações na cultura organizacional da administração pública de forma a ampliar o grau de 

maturidade da gestão na execução da sua estratégia. 
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4 GoveRNança Inovadora e a Agenda 2030: estratégias de alinhamento da gestão para cumprimento 

dos ODS  

Conforme evidenciado na seção anterior, o estado do RN tem apresentado preocupação no 

desenvolvimento de um planejamento estratégico fundamentado em resultados. Após a elaboração da 

Agenda 2030 e a partir da definição do conjunto de 17 ODS desdobrados nas 169 metas, se fez fundamental 

promover o alinhamento das ações, tendo em vista a necessidade de monitoramento e avaliação desses 

resultados, cumprindo com o que preconiza a Agenda 2030 de que “os governos têm a responsabilidade 

primária de acompanhamento e revisão, em âmbito nacional, regional e global, do progresso alcançado na 

implementação dos Objetivos e metas ao longo dos próximos 15 anos”. 

 

Nesse sentido, apesar das metas do ODS estarem mais diretamente vinculadas as gestões de nível local, 

foram identificadas as iniciativas de âmbito estadual que contribuem para o alcance dos referidos objetivos, 

de modo que estas possam ser acompanhadas de maneira sistemática, permitindo o monitoramento dos 

resultados. 

 

Para permitir a apresentação de tais resultados, foi consultado o Guia para Integração dos Objetivos de 

Desenvolvimento Sustentável nos municípios brasileiros (CNM, 2017) que propõe orientações sobre como 

incorporar a Agenda de Desenvolvimento Sustentável (Agenda 2030) no planejamento e na gestão 

municipal. Apesar do guia ser direcionado para os municípios brasileiros, identificou-se o alinhamento 

metodológico com o projeto GoveRNança Inovadora, de modo que a metodologia proposta pela CNM em 7 

passos também pôde ser aplicada no âmbito estadual (figura 5).  

 

Figura 5: sete passos para incorporar os ODS no planejamento e gestão governamental 

 
Fonte: Confederação Nacional de Municípios, 2017. 

 

A presente seção intenciona demonstrar, portanto, as estratégias de alinhamento adotadas pela gestão 

governamental do RN para cumprimento dos ODS, à luz do projeto GoveRNança Inovadora. Para tanto, tais 

ações serão apresentadas sobre 3 principais perspectivas: i) Planejamento Estratégico de Longo Prazo e 

localização dos ODS no Mapa Estratégico do RN; ii) Atores e Instituições envolvidos no processo; e iii) 

Sistemática de pactuação, monitoramento e resultados preliminares alcançados. 
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4.1 Planejamento Estratégico de Longo Prazo e localização dos ODS no Mapa Estratégico do RN 

Desde o início das atividades do GoveRNança Inovadora, o Rio Grande do Norte preocupou-se em criar um 

planejamento conectado ao desenvolvimento sustentável. Assim como a Agenda 2030, foram adotadas no 

RN ações em prol da elaboração de um plano estratégico que orienta o desenvolvimento econômico, social 

e ambiental e que transcende mandatos políticos e encontra seu primeiro e mais importante desafio na 

demanda por planejamento de longo prazo. 

 

Outro ponto em comum que merece destaque é o processo de elaboração dessas agendas públicas que 

está assentado num amplo processo de diálogo e participação da sociedade. Nessa perspectiva, assim como 

a Agenda 2030 contou com diversas reuniões temáticas, com a participação de variadas instituições para o 

estabelecimento de metas e indicadores, o processo de elaboração do Mapa Estratégico do RN envolveu 

premissas de diálogo e participação com instituições públicas e privadas que estão interessadas no 

desenvolvimento do estado. Com mais 17 grupos focais realizados, participação de 65 instituições, criação 

de um Grupo Técnico de trabalho envolvendo 100 servidores dos órgãos e entidades do estado e ainda a 

participação da sociedade por meio de uma pesquisa interativa, o Mapa resulta em um instrumento 

construído de forma participativa e compartilhada. 

 

Ademais, é evidente o alinhamento em termos de conteúdo, uma vez que ambos os instrumentos se 

preocupam em estabelecer objetivos e metas para a melhoria da qualidade de vida e superação de 

problemas não mais aceitáveis para uma sociedade globalizada. Nesse sentido, exemplifica-se este 

alinhamento a partir da inclusão direta do ODS 8 “ Promover o crescimento econômico sustentado, inclusivo 

e sustentável, o emprego pleno e produtivo e o trabalho decente para todos” como caput da Área de 

Resultados “Desenvolvimento Sustentável”, a qual apresenta um conjunto de 7 objetivos estratégicos que 

são direcionados para as dimensões econômica, social e ambiental. Tal alinhamento é importante, uma vez 

que a desigualdade de renda e de oportunidades prejudica o crescimento econômico e o alcance do 

desenvolvimento sustentável. Os mais vulneráveis, muitas vezes, têm menores expectativas de vida e 

apresentam dificuldades de se libertarem de um círculo vicioso de insucesso escolar, baixas qualificações e 

poucas perspectivas de empregos de qualidade, o que se reflete nas demais dimensões do Mapa 

Estratégico. 

 

Com vistas a espelhar o alinhamento entre o 26 objetivos do Mapa Estratégico do RN com os 17 ODS, foi 

adotado o procedimento de localização dos ODS no Mapa do RN, permitindo visualizar a implementação da 

Agenda 2030 no nível estadual a partir das ações do projeto GoveRNança Inovadora. Nesse sentido, foram 

elaboradas duas matrizes, sendo a primeira que detalha todos os objetivos do Mapa Estratégico do RN os 

relaciona com os ODS, compreendendo como a estratégia contribui um para com o outro (quadro 2). Já a 

segunda matriz, parte dos 17 ODS, identificando quais objetivos do Mapa do RN se relaciona com cada um 

dos objetivos definidos na Agenda 2030 (quadro 3). 

 

Quadro 02: Objetivos do Mapa Estratégico do RN e relação com os ODS 
Mapa Estratégico RN 2035 ODS 

D
E

S
E

N
V

O
L

V
IM

E
N

T
O

 

S
U

S
T

E
N

T
Á

V
E

L
 

D.1 Fortalecer a economia do Estado no cenário 

regional/nacional 
Objetivo 8 - Trabalho Decente e Crescimento Econômico 

D.2 Aumentar o conteúdo tecnológico na produção do 

Estado 
Objetivo 9 - Indústria, Inovação e Infraestrutura 

D.3 Melhorar o ambiente de negócios Objetivo 8 - Trabalho Decente e Crescimento Econômico 

D.4 Fortalecer a sustentabilidade ambiental, priorizando a 

conservação e uso sustentável dos recursos naturais 

Objetivo 12 - Consumo e Produção Responsáveis 

Objetivo 13 - Ação Contra a Mudança Global do Clima 

Objetivo 14 - Vida na Água 

Objetivo 15 - Vida Terrestre 
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D.5 Elevar o padrão de qualidade de vida da população 

Objetivo 1 - Erradicação da Pobreza 

Objetivo 3 - Saúde e Bem-Estar 

Objetivo 8 - Trabalho Decente e Crescimento Econômico 

Objetivo 11 - Cidades e Comunidades Sustentáveis 

D.6 Desconcentrar o desenvolvimento com inclusão social 

e produtiva visando a redução das desigualdades 

territoriais 

Objetivo 8 - Trabalho Decente e Crescimento Econômico 

Objetivo 10 - Redução da Desigualdades 

D.7 Gerar emprego pleno e produtivo Objetivo 8 - Trabalho Decente e Crescimento Econômico 

IN
F

R
A

E
S

T
R

U
T

U
R

A
 

I.1 Ampliar e melhorar a qualidade da malha rodoviária Objetivo 9 - Indústria, Inovação e Infraestrutura 

I.2 Buscar a garantia da autossuficiência hídrica Objetivo 6 - Água Potável e Saneamento 

I.3 Ampliar a infraestrutura de serviços para o turismo 
Objetivo 8 - Trabalho Decente e Crescimento Econômico 

Objetivo 9 - Indústria, Inovação e Infraestrutura 

I.4 Ampliar a capacidade de escoamento e armazenamento 

da produção 
Objetivo 9 - Indústria, Inovação e Infraestrutura 

I.5 Ampliar a infraestrutura de saneamento básico 
Objetivo 6 - Água Potável e Saneamento 

Objetivo 9 - Indústria, Inovação e Infraestrutura 

I.6 Ampliar e diversificar a matriz energética com foco em 

fontes renováveis 
Objetivo 7 - Energia Acessível e Limpa 

I.7 Ampliar a capacidade instalada de comunicação (dados 

e voz) 
Objetivo 9 - Indústria, Inovação e Infraestrutura 

R
E

D
E

 I
N

T
E

G
R

A
D

A
 D

E
 S

E
R

V
IÇ

O
S

 

R.1 Promover um salto no nível educacional da população 

e na qualificação profissional 
Objetivo 4 - Educação de Qualidade 

R.2 eduzir índices de criminalidade e ampliar a sensação de 

segurança 

Objetivo 11 - Cidades e Comunidades Sustentáveis 

Objetivo 16 - Paz, Justiça e Instituições Eficazes 

R.3 Ampliar o acesso e melhorar a qualidade (humanização) 

dos serviços de saúde 
Objetivo 3 - Saúde e Bem-Estar 

R.4 Reduzir a pobreza e eliminar a extrema pobreza Objetivo 1 - Erradicação da Pobreza 

R.5 Garantir a segurança alimentar e nutricional Objetivo 2 - Fome Zero e Agricultura Sustentável 

R.6 Aumentar a expectativa de vida da população com 

qualidade 

Objetivo 1 - Erradicação da Pobreza 

Objetivo 2 - Fome Zero e Agricultura Sustentável 

Objetivo 3 - Saúde e Bem-Estar 

R.7 Fortalecer mecanismos de inclusão dos segmentos 

vulneráveis, considerando a diversidade sexual, étnica e de 

gênero 

Objetivo 4 - Educação de Qualidade 

Objetivo 5 - Igualdade de Gênero 

R.8 Reduzir o déficit habitacional 
Objetivo 10 - Redução da Desigualdades 

Objetivo 11 - Cidades e Comunidades Sustentáveis 

G
O

V
E

R
N

A
N

Ç
A

 

P
Ú

B
L

IC
A

  

G.1 Promover o equilíbrio fiscal 

Objetivo 16 - Paz, Justiça e Instituições Eficazes 

 

Objetivo 17- Parcerias e Meios de Implementação 

G.2 Adotar a gestão estratégica de informações 

G.3 Fortalecer a governança colaborativa, regulatória e 

transparente 

G.4 Modernizar a administração pública 

Fonte: Elaboração própria. 
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Quadro 03: ODS e localização dos Objetivos Estratégicos do Mapa do RN 

ODS 

1 

ODS 

2 

ODS 

3 

ODS 

4 

ODS 

5 

ODS 

6 

ODS 

7 

ODS 

8 

ODS 

9 

ODS 

10 

ODS 

11 

ODS 

12 

ODS 

13 

ODS 

14 

ODS 

15 

ODS 

16 

ODS 

17 

D5 R5 D5 R1 R7 I2 I6 D1 D2 D6 D5 D4 D4 D4 D4 R2 G1 

R4 R6 R3 R7       D3 I1 I5 R2         G1 G2 

R6   R6         D5 I3 R8 R8         G2 G3 

              D6 I4             G3 G4 

              D7 I5             G4   

             I3 I7                 

Fonte: Elaboração própria. 

 

As matrizes elaboradas tanto no quadro 1 quanto no quadro 2 apresentam informações importantes no 

que se refere ao alinhamento dos objetivos estratégicos. Em linhas gerais e resguardadas as particularidades 

de cada caso específico, observa-se que existe um alinhamento direito na maioria dos objetivos definidos, 

sobretudo daqueles que estão relacionados à área da saúde, educação, qualidade de vida e 

desenvolvimento sustentável. 

 

Numa outra perspectiva, as informações constantes no quadro 2, apontam que existe um maior número de 

objetivos estratégicos do RN que contribuem para o ODS 9 “Construir infraestruturas resilientes, promover 

a industrialização inclusiva e sustentável e fomentar a inovação”. Em grande medida, pode-se afirmar que 

esse alinhamento se dá em virtude da existência de uma Área estratégica do Mapa do RN específica para a 

oferta de infraestrutura, contemplando um conjunto de 7 objetivos que versam desde a melhoria da 

qualidade da malha rodoviária, perpassando pela busca da autossuficiência hídrica e pela ampliação da 

infraestrutura de saneamento básico, ações chaves do governo do estado do Rio Grande do Norte. Por fim, 

cabe ressaltar que os 4 objetivos do Mapa do RN que estão contidos na área “Governança Pública” 

apresentam uma relação indireta com todos os demais ODS, compreendendo assim como o ODS 17, meios 

para a realização efetiva das demais ações. O alinhamento ora abordado no presente artigo priorizou a 

visualização dos objetivos estratégicos, porém é importante destacar que o conjunto de metas, indicadores 

e projetos também apresentam relação de causalidade, contribuindo para o alcance dos resultados ora 

pretendidos. Outra ressalva importante é que o ano de 2019 será de elaboração de um novo ciclo do Plano 

Plurianual estadual que será vigente para o quadriênio 2020-2023, sendo um momento oportuno para 

planejar e atualizar metas e recursos em prol do alcance da Agenda 2030 no RN.  

 

4.2 Atores e Instituições envolvidos no processo 

Tanto para a execução das ações do Projeto GoveRNança Inovadora, quanto para o monitoramento das 

ações realizadas com vistas ao alcance da Agenda 2030, se faz fundamental a constituição de uma rede de 

atores que seja responsável por instituir uma metodologia de monitoramento e avaliação dos resultados. 

Trata-se, portanto de organizar as estruturas de governo (ou seja, as diferentes secretarias, departamentos, 

coordenações e empresas públicas) de acordo com os resultados que se pretende atingir (CNM, 2017). 

 

Nessa perspectiva e na dimensão do GoveRNança Inovadora, o Rio Grande do Norte estabeleceu a criação 

dos Escritórios de Projetos Central e Setoriais, sendo que o primeiro funciona sediado na Secretaria do 

Planejamento e das Finanças do RN e a segunda instância em cada um dos órgãos/entidades da 

Administração Pública estadual. Assim, foi estabelecida uma rede de 48 escritórios setoriais de projetos, os 

quais acompanham a execução da estratégia governamental. 
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Segundo o PMI (2008), o escritório de projetos (PMO) é a instância que concentra ações de planejamento, 

na priorização e na execução coordenada de projetos e subprojetos vinculados aos objetivos gerais de 

negócio da matriz ou cliente. No caso do RN, a ação primordial desempenhada pelos Escritórios de Projetos 

consiste no monitoramento das ações estratégicas definidas e explicitadas no Mapa Estratégico, com a 

busca de dirimir entraves, especialmente aqueles transversais que envolvam mais de uma organização 

pública. Desta forma, os Escritórios de Projetos agem, prioritariamente como agentes facilitadores e 

articuladores. 

 

Além dessa rede e considerando a implementação da Agenda 2030, o RN recentemente e seguindo a 

tendência de outros estados federativos, deu início as discussões para a criação de e uma Comissão Estadual 

para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável que terá, dentre outras atribuições: o Monitoramento e 

avaliação o processo de implementação dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável nas ações do Estado; 

a promoção da articulação com órgãos e entidades públicas para a disseminação e a implementação dos 

ODS no âmbito estadual; e o apoio a territorialização dos ODS nos municípios e a adesão da agenda por 

outros órgãos do setor público e representações da sociedade civil (RIO GRANDE DO NORTE, 2018). 

 

4.3 Sistemática de pactuação, monitoramento e resultados preliminares alcançados 

Até o momento foram apresentadas as estratégias de alinhamento entre as ações do RN e a Agenda 2030, 

sendo localizados os ODS no Mapa Estratégico do Estado 2035, bem como apresentada a rede de atores 

que está envolvida neste processo. Na presente seção será apresentada a sistemática de pactuação e 

monitoramento de metas, bem como evidenciado alguns resultados preliminares que contribuem 

diretamente para o alcance do ODS no nível estadual. 

 

Diante desse contexto e conforme apontamentos sistematizados por Gomes (2009) destaca-se que 

conceitualmente, o modelo de gestão para resultados se caracteriza por um ciclo, iniciando com a definição 

dos resultados desejados a partir da tradução dos objetivos de governo; perpassando por estratégias de 

monitoramento e avaliação de desempenho; e, por fim, retroalimentando o sistema de gestão, permitindo 

a adoção de ações corretivas. Os esforços do RN para garantir o atingimento de suas metas se fundamentam 

com a implementação de duas estratégias: celebração de Contratos de Gestão e implementação de 

Escritórios de Projetos. 

 

Em relação aos Contratos de Gestão, Perdicaris (2012) aborda que a contratualização de resultados é muito 

comum em países da Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), embora, ainda 

possam ser consideradas recentes as experiências dos estados brasileiros na utilização deste modelo de 

gestão. Os relatos ainda são mais comuns para a celebração de Contratos de Gestão com Organizações 

Sociais e não entre entes da administração pública estadual, como ocorre no caso em estudo (Governo do 

Estado do RN). Sobre o instrumento utilizado para implementação do modelo de gestão voltado para 

resultados no Estado, o Contrato de Gestão passou a definir metas a partir de quatro agrupamentos: 

Indicadores Finalísticos, Projetos Estratégicos, Iniciativas Estratégicas e Agenda de Melhoria. Os indicadores 

guardam alinhamento com os objetivos estratégicos, definidos no Mapa Estratégico do RN 2035 e para o 

atingimento desses índices, foi elaborada uma carteira de projetos estratégicos distribuída nas quatro áreas 

de resultados constantes no Mapa Estratégico que contempla o planejamento de longo prazo.  

 

Mesko et al (2017) informam que a partir da necessidade da atribuição de responsabilidades no 

acompanhamento e monitoramento dos Contratos de Gestão foram criados os Escritórios de Projetos 

Central e Setoriais, sendo que o primeiro funciona sediado na Secretaria do Planejamento e das Finanças 

do RN e a segunda instância em cada um dos órgãos/entidades da Administração Pública estadual. 
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Para desempenhar esse papel, os Escritórios de Projetos do RN contam com dois instrumentos de suporte 

gerencial: a Plataforma Target de Monitoramento de Projetos e o ciclo das Reuniões de Análise e 

Aprendizagem Estratégica (RAEs). Quanto ao primeiro instrumento, trata-se de software de monitoramento, 

desenvolvido por equipe que implementou ferramenta semelhante no estado de Pernambuco e que já 

incorporou à solução do RN diversas melhorias. Esse Painel possibilita a gestão estratégica da informação, 

contribuindo significativamente para o monitoramento dos contratos de gestão. Já sobre o ciclo das 

Reuniões de Análise e Aprendizagem Estratégica (RAEs), tratam-se de encontros regulares que ocorrem em 

três níveis: operacional (no âmbito dos Escritórios Setoriais de Projetos), tático (com os Comitês 

Intermediários) e estratégico (com o Comitê de Governança liderado pelo Governador ou seu 

representante). Essa sistemática de reuniões implica no “estabelecimento de práticas de monitoramento 

como um processo contínuo e simultâneo ao gerenciamento, tendo como objetivo provocar decisões 

necessárias para superar os obstáculos e problemas que ocorram durante a execução das ações” 

(WEGENAST, JÚNIOR E TREVENZOLI, 2017). 

 

No exercício 2017 foram firmados 48 Contratos de Gestão que se encontram em fase de avaliação de 

desempenho, nos quais estavam explicitados 176 indicadores estratégicos, 63 projetos estratégicos, 22 

iniciativas estratégicas e 377 itens agendas de melhorias. Essas metas passaram pelo ciclo de 

monitoramento e, conforme localização dos ODS e alinhamento a Agenda 2030 é possível apresentar alguns 

resultados preliminares de cumprimento da Agenda 2030 no Rio Grande do Norte. Nesse sentido, os 

quadros reúnem para cada Área de Resultado do Mapa Estratégico RN 2035, um conjunto de ações 

realizadas, apresentando o seu respectivo alinhamento com os ODS. 

 

Quadro 04: Ações da Área Desenvolvimento Sustentável 

MAPA ESTRATÉGICO DO RN AGENDA 2030 

RESULTADOS ALCANÇADOS 
ÁREA 

OBJETIVO 

ESTRATÉGICO 
ODS METAS RELACIONADAS 

D
E

S
E

N
V

O
L

V
IM

E
N

T
O

 S
U

S
T

E
N

T
Á

V
E

L
 

D.3 Melhorar o 

ambiente de negócios 

Objetivo 8 - 

Trabalho 

Decente e 

Crescimento 

Econômico 

8.3 Promover políticas orientadas para o 

desenvolvimento que apoiem as atividades 

produtivas, geração de emprego decente, 

empreendedorismo, criatividade e 

inovação, e incentivar a formalização e o 

crescimento das micro, pequenas e médias 

empresas, inclusive por meio do acesso a 

serviços financeiros 

1. Implementação do Programa 

Microcrédito do Empreendedor, sendo 

R$ 47 milhões em financiamentos que 

geram 50 mil empregos.  

2. Construção do novo acesso ao Distrito 

Industrial de Macaíba (DIM) que 

impulsiona o desenvolvimento 

econômico da região, beneficiando a 

produção industrial de mais de 20 

empresas instaladas no DIM. 

3. Expansão do potencial de geração de 

energia do Rio Grande do Norte por meio 

da garantir a segurança jurídica dos 

investimentos e agiliidade na emissão de 

licenças, permitindo que 14 novos 

parques eólicos entrassem em operação, 

de janeiro de 2017 a maio de 2018, 

passando de 3.311,6 MW gerados para 

3.678,9 MW gerados em 136 parques 

eólicos.  

4. Atualmente, o estado possui cerca de 

100 empresas beneficiadas pelo Proadi. 

5. Implantação do RN Gás Mais, um 

benefício único no Brasil, que subsidia o 

Gás Natural canalizado para as 

indústrias. 

6. Abertura do Escritório do 

D.5 Elevar o padrão de 

qualidade de vida da 

população 

Objetivo 1 - 

Erradicação da 

Pobreza 

1.1 Até 2030, erradicar a pobreza extrema 

para todas as pessoas em todos os lugares, 

atualmente medida como pessoas vivendo 

com menos de US$ 1,90 por dia 

D.6 Desconcentrar o 

desenvolvimento com 

inclusão social e 

produtiva visando a 

redução das 

desigualdades 

territoriais 

Objetivo 10 - 

Redução da 

Desigualdades 

10.2 Até 2030, empoderar e promover a 

inclusão social, econômica e política de 

todos, independentemente da idade, 

gênero, deficiência, raça, etnia, origem, 

religião, condição econômica ou outra 

D.7 Gerar emprego 

pleno e produtivo 

Objetivo 8 - 

Trabalho 

Decente e 

Crescimento 

Econômico 

8.3 Promover políticas orientadas para o 

desenvolvimento que apoiem as atividades 

produtivas, geração de emprego decente, 

empreendedorismo, criatividade e 

inovação, e incentivar a formalização e o 

crescimento das micro, pequenas e médias 

empresas, inclusive por meio do acesso a 

serviços financeiros 
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8.5 Até 2030, alcançar o emprego pleno e 

produtivo e trabalho decente para todas as 

mulheres e homens, inclusive para os 

jovens e as pessoas com deficiência, e 

remuneração igual para trabalho de igual 

valor 

Empreendedor, um ambiente pensado 

para agilizar a abertura de novas 

empresas. Um processo que antes 

chegava a demorar até 200 dias, agora é 

feito em 48 horas no máximo. 

7. Editais para apoio às agroindústrias da 

agricultura familiar, fruticultura irrigada e 

produção de leite e derivados estão 

beneficiando 1519 famílias potiguares de 

76 associações e cooperativas 

produtivas.  

8. Recuperação da Central de 

Comercialização da Agricultura Familiar 

Fonte: Elaboração própria. 

 

Quadro 05: Ações da Área Infraestrutura 

MAPA ESTRATÉGICO DO 

RN 
AGENDA 2030 

RESULTADOS ALCANÇADOS 

ÁREA 
OBJETIVO 

ESTRATÉGICO 
ODS METAS RELACIONADAS 

IN
F

R
A

E
S

T
R

U
T

U
R

A
 

I.1 Ampliar e 

melhorar a 

qualidade da 

malha rodoviária 

Objetivo 9 - 

Indústria, 

Inovação e 

Infraestrutura 

9.1 Desenvolver infraestrutura de 

qualidade, confiável, sustentável e 

robusta, incluindo infraestrutura regional 

e transfronteiriça, para apoiar o 

desenvolvimento econômico e o bem-

estar humano, com foco no acesso 

equitativo e a preços acessíveis para todos 

1. Estrada da Castanha (RN-011) com 

investimento de R$ 21,7 milhões, 

beneficiando os produtores rurais de Serra 

do Mel, Carnaubais e Mossoró, 

impulsionando o desenvolvimento 

econômico da região.  

2. Recuperação de 55 km da malha viária 

estadual na região Agreste. O investimento 

de R$ 10 milhões restaura a RN-316 (Monte 

Alegre a Brejinho), a RN-002 (Monte Alegre a 

Lagoa Salgada) e a RN-160 (entroncamento 

da RN-002 até Lagoa Salgada).  

3. Construção da nova ponte sobre o Rio 

Potengi. 

4. Conclusão das obras viárias do acesso Sul 

ao Aeroporto de São Gonçalo. Toda a 

infraestrutura viária está concluída, 

integrando o Anel Viário da Região 

Metropolitana, a maior obra viária do RN.  

5. Recuperação da RN-063, entre as praias 

de Tabatinga e Barreta no Litoral Sul. O 

trecho de 9 km está sendo totalmente 

restaurado, facilitando o acesso às praias e 

fortalecendo o turismo na região. 

6. Recuperação da RN-160, entre São 

Gonçalo do Amarante e Macaíba. A obra traz 

diversos benefícios ao estado, facilitando a 

circulação de pessoas e mercadorias, além 

de melhorar a mobilidade e melhorar o 

acesso ao Aeroporto Internacional de São 

Gonçalo.  

7. Construção do acesso ao Polo Industrial 

I.2 Buscar a 

garantia da 

autossuficiência 

hídrica 

Objetivo 6 - Água 

Potável e 

Saneamento 

6.1 Até 2030, alcançar o acesso universal e 

equitativo à água potável, segura e 

acessível para todos 

6.2 Apoiar e fortalecer a participação das 

comunidades locais, para melhorar a 

gestão da água e do saneamento 

I.3 Ampliar a 

infraestrutura de 

serviços para o 

turismo 

Objetivo 8 - 

Trabalho Decente 

e Crescimento 

Econômico 

8.9 Até 2030, conceber e implementar 

políticas para promover o turismo 

sustentável, que gera empregos, promove 

a cultura e os produtos locais 
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Objetivo 9 - 

Indústria, 

Inovação e 

Infraestrutura 

9.1 Desenvolver infraestrutura de 

qualidade, confiável, sustentável e 

robusta, incluindo infraestrutura regional 

e transfronteiriça, para apoiar o 

desenvolvimento econômico e o bem-

estar humano, com foco no acesso 

equitativo e a preços acessíveis para todos 

de Goianinha. A obra serve para escoar a 

produção industrial das 15 empresas 

instaladas no local, que geram mais de 2 mil 

empregos, e representa um importante 

investimento no desenvolvimento 

econômico do Agreste Potiguar.  

8. Obras de ampliação da Avenida Moema 

Tinoco, principal eixo do Anel Viário 

Metropolitano na Zona Norte de Natal, 

aguardada há mais de 20 anos. 

9. Recuperação de 6 barragens: Bodó 

(Tenente Ananias), Apanha Peixe 

(Caraúbas), Boqueirão de Angicos (Afonso 

Bezerra) e Novo Angicos. O investimento, 

que está em fase de licitação, é de R$ 12,9 

milhões.  

10. A barragem de Oiticica que vai receber 

as águas da transposição do rio São 

Francisco e abastecer 21 cidades do Seridó. 

As obras estão 65% concluídas e a barragem 

é projetada para garantir o abastecimento 

das cidades, fortalecer a produção 

econômica e oferecer lazer para a 

população. 

11. Implantação de 35 novos sistemas de 

dessalinização em 27 municípios do sertão 

potiguar. O investimento faz parte da 2ª 

etapa do Programa Água Doce, executado 

em parceria com o Governo Federal, e 

beneficia 23 mil potiguares com água de 

qualidade para consumo, desenvolvimento 

de agropecuária e criação de peixes. 

12. Construção de uma nova adutora para 

abastecer Mossoró, Serra do Mel e Assu. A 

água captada na barragem Engenheiro 

Armando Ribeiro Gonçalves beneficia 150 

mil potiguares. A obra está 90% executada e 

diminui os efeitos da seca na região. 

13. Ampliação do sistema de esgotamento 

sanitário de Caicó, Parnamirim, Cerro Corá, 

Areia Branca, São Miguel do Gostoso. 

14. Ampliação da rede de abastecimento de 

água em Nova Parnamirim, Assu e Natal que 

será a 1ª capital 100% saneada no Brasil. 

I.5 Ampliar a 

infraestrutura de 

saneamento básico 

Objetivo 6 - Água 

Potável e 

Saneamento 

6.2 Até 2030, alcançar o acesso a 

saneamento e higiene adequados e 

equitativos para todos, e acabar com a 

defecação a céu aberto, com especial 

atenção para as necessidades das 

mulheres e meninas e daqueles em 

situação de vulnerabilidade 

6.3 Até 2030, melhorar a qualidade da 

água, reduzindo a poluição, eliminando 

despejo e minimizando a liberação de 

produtos químicos e materiais perigosos, 

reduzindo à metade a proporção de águas 

residuais não tratadas, e aumentando 

substancialmente a reciclagem e 

reutilização segura globalmente 

Fonte: Elaboração própria. 

 

Quadro 06: Ações da Área Rede Integrada de Serviços 

MAPA ESTRATÉGICO DO 

RN 
AGENDA 2030 

RESULTADOS ALCANÇADOS 

ÁREA 
OBJETIVO 

ESTRATÉGICO 
ODS METAS RELACIONADAS 

R
E

D
E

 
IN

T
E

G
R

A
D

A
 

D
E

 S
E

R
V

IÇ
O

S
 

R.1 Promover um 

salto no nível 

educacional da 

população e na 

qualificação 

profissional 

Objetivo 4 - 

Educação de 

Qualidade 

4.1 Até 2030, garantir que todas as meninas 

e meninos completem o ensino primário e 

secundário livre, equitativo e de qualidade, 

que conduza a resultados de aprendizagem 

relevantes e eficazes 

1. Implantação do projeto 

#QueroAprender que recebe mais de 13 

mil estudantes potiguares em todas as 

regiões do estado nos aulões de 

preparação para o ENEM.  

2. Melhoria da estrutura de ensino para 

estudantes e professores de 10 escolas 

4.3 Até 2030, assegurar a igualdade de 

acesso para todos os homens e mulheres à 
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educação técnica, profissional e superior de 

qualidade, a preços acessíveis, incluindo 

universidade 

estaduais. O investimento em educação 

está recuperando escolas em Natal, 

Mossoró, Assú, Alexandria, Frutuoso 

Gomes, Macau, Martins, Marcelino Vieira e 

Upanema. As obras, que estão em 

licitação, totalizam R$ 20,1 milhões.  

3. Convocação de 167 novos professores 

para a rede pública estadual e abriu 

processo de seleção para novos docentes.  

4. Implantação de 49 escolas de tempo 

integral e 6 novos centros estaduais de 

educação.  

5. Construção do Centro Estadual de 

Educação Profissional em Assu. O 

investimento total é de R$ 9 milhões. A 

construção faz parte da rede estadual de 

ensino técnico, que conta com mais 7 

unidades concluídas e mais 2 em 

construção. 

6. Reforma e ampliação de 9 escolas em 

Natal, Caicó, Currais Novos, Ceará-Mirim, 

Santa Cruz, Tangará e Umarizal.  

7. Programa de Iniciação Científica Jr (PIBIC 

Jr-RN) e buscar uma das 250 bolsas de 

estudo. 

8. Implantação de novo posto avançado 

do Instituto Técnico-Científico de Perícia 

(Itep-RN) e uma unidade do Procon. O 

posto beneficia toda a população da 

região Leste Potiguar com serviços de 

identificação, evitando o deslocamento 

para outras cidades e diminuindo as filas 

no órgão. 

9. Entregou de novas viaturas para 7 

municípios do interior.  

10. 260 novos Policiais Militares formados. 

11. Aquisição de bases móveis de 

segurança entregues. Os veículos dão 

estrutura para operações de segurança, 

reforçam o trabalho conjunto entre as 

polícias e melhoram o atendimento à 

população.  

12. Unidades prisionais foram construídas 

e reformadas (Presídio de Alcaçuz e 

Cadeia Pública de Ceará-Mirim). 

13. 45 leitos de UTI ampliados. 

14. Construção do Hospital da Mulher em 

Mossoró. 

15. Ampliação e reformas de hospitais. 

16. 22 novas Centrais do Cidadão. 

17. Programa Moradia Cidadã – 

construção e oferta de mais de 1000 

unidades habitacionais. 

17. Nova sede do Sistema Nacional de 

Emprego 

18. Sopa Cidadã, Restaurante Popular 

(mais de 30 unidades) e Café do 

Trabalhador (meta de 20 unidades) 

19. Recuperação da Casa do Estudante 

4.6 Até 2030, garantir que todos os jovens e 

uma substancial proporção dos adultos, 

homens e mulheres, estejam alfabetizados 

e tenham adquirido o conhecimento básico 

de matemática 

4.10 Até 2030, substancialmente aumentar 

o contingente de professores qualificados, 

inclusive por meio da cooperação 

internacional para a formação de 

professores, nos países em 

desenvolvimento, especialmente os países 

de menor desenvolvimento relativo e 

pequenos Estados insulares em 

desenvolvimento 

R.2 eduzir índices de 

criminalidade e 

ampliar a sensação 

de segurança 

Objetivo 11 - 

Cidades e 

Comunidades 

Sustentáveis 

11.7 Até 2030, proporcionar o acesso 

universal a espaços públicos seguros, 

inclusivos, acessíveis e verdes, em 

particular para as mulheres e crianças, 

pessoas idosas e pessoas com deficiência 

Objetivo 16 - Paz, 

Justiça e 

Instituições 

Eficazes 

16.1 Reduzir significativamente todas as 

formas de violência e as taxas de 

mortalidade relacionada, em todos os 

lugares 

16.2 Acabar com abuso, exploração, tráfico 

e todas as formas de violência e tortura 

contra crianças 

R.3 Ampliar o acesso 

e melhorar a 

qualidade 

(humanização) dos 

serviços de saúde 

Objetivo 3 - 

Saúde e Bem-

Estar 

3.8 Atingir a cobertura universal de saúde, 

incluindo a proteção do risco financeiro, o 

acesso a serviços de saúde essenciais de 

qualidade e o acesso a medicamentos e 

vacinas essenciais seguros, eficazes, de 

qualidade e a preços acessíveis para todos 

R.5 Garantir a 

segurança alimentar 

e nutricional 

Objetivo 2 - 

Fome Zero e 

Agricultura 

Sustentável 

2.1 Até 2030, acabar com a fome e garantir 

o acesso de todas as pessoas, em particular 

os pobres e pessoas em situações 

vulneráveis, incluindo crianças, a alimentos 

seguros, nutritivos e suficientes durante 

todo o ano. 

R.8 Reduzir o déficit 

habitacional 

Objetivo 11 - 

Cidades e 

Comunidades 

Sustentáveis 

11.1 Até 2030, garantir o acesso de todos a 

habitação segura, adequada e a preço 

acessível, e aos serviços básicos e urbanizar 

as favelas 

Fonte: Elaboração própria. 
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Quadro 07: Ações da Área Governança Pública 

MAPA ESTRATÉGICO DO 

RN 
AGENDA 2030 

RESULTADOS ALCANÇADOS 

ÁREA 
OBJETIVO 

ESTRATÉGICO 
ODS METAS RELACIONADAS 

G
O

V
E

R
N

A
N

Ç
A

 P
Ú

B
L

IC
A

 

G.1 Promover o 

equilíbrio fiscal 

Objetivo 16 - 

Paz, Justiça e 

Instituições 

Eficazes 

 

Objetivo 17- 

Parcerias e 

Meios de 

Implementação 

16.6 Desenvolver instituições eficazes, 

responsáveis e transparentes em todos 

os níveis 

16.7 Garantir a tomada de decisão 

responsiva, inclusiva, participativa e 

representativa em todos os níveis 

17.1 Fortalecer a mobilização de recursos 

internos, inclusive por meio do apoio 

internacional aos países em 

desenvolvimento, para melhorar a 

capacidade nacional para arrecadação de 

impostos e outras receitas 

1. Implantação do Sistema Eletrônico de 

Informação 

2. Implantação do Projeto Governança 

Inovadora 

3. Implantação do Escritório Central de 

Projetos e Plataforma Target 

4. Implantação do SIGEF 

G.2 Adotar a gestão 

estratégica de 

informações 

G.3 Fortalecer a 

governança 

colaborativa, 

regulatória e 

transparente 

G.4 Modernizar a 

administração 

pública 

Fonte: Elaboração própria. 

 

5 Considerações Finais  

O presente artigo tratou da internalização da Agenda 2030 ao modelo de gestão adotado pelo Rio Grande 

do Norte, verificando a correspondência das metas dos ODS aos atributos estabelecidos pelo projeto 

GoveRNança Inovadora. Tal correspondência das metas e indicadores dos ODS com os atributos do Mapa 

Estratégico do RN 2035 visa identificar a congruência entre os objetivos declarados pela Agenda 2030 com 

o instrumento de planejamento do Governo Estadual, vinculando a atuação governamental com a 

expectativa de implantação dos compromissos constantes nos ODS. Nesse sentido, os resultados podem 

ser visualizados numa matriz, na qual são relacionadas cada uma das metas e indicadores dos ODS a um ou 

mais atributos do Mapa Estratégico, propiciando a visão sistêmica e transversal necessária à coordenação 

dos esforços para o alcance das metas. A partir dessa iniciativa, é possível alinhar as ações de pactuação, 

monitoramento e avaliação do Plano Estratégico do RN a Agenda 2030, permitindo o monitoramento por 

meio da Plataforma Target de Monitoramento, implicando na geração de dados, análises e relatórios 

gerenciais sobre os esforços do Governo Estadual despendidos também para a consecução dos ODS. 

Ademais, destaca-se que os quadros elaborados na seção 4 demonstram que as políticas públicas que 

integram o Projeto GoveRNança Inovadora contemplam grande parte das metas e indicadores propostos 

pela Agenda 2030, comprovando a experiência em andamento de um governo subnacional brasileiro que 

busca o alinhamento com a Agenda 2030 e que o mecanismo de Contratualização de Resultados 

implementado pelo RN oportuniza o cumprimento da missão de governo esperada pela Agenda 2030. 

 

Diante do exposto, o presente artigo contribui com uma proposta teórica e prática de incorporação da 

Agenda 2030 a gestão governamental em nível estadual que, integrada ao modelo de gestão de 

Contratualização de Resultados permite articular uma rede de atores e prol do alcance das metas 

estabelecidas. Conclui-se que a implementação dessa Agenda é, sem dúvida, a fase mais crítica de todo o 

processo e o seu êxito está fortemente relacionado ao modelo de gestão para resultados adotado pelos 

entes governamentais. Nesse modelo gestão, princípios de liderança, alocação correta dos recursos, de 

capacidades gerenciais das equipes e de bons instrumentos de gestão são fundamentais para alcance de 

melhores resultados. Como perspectivas de atuação futura, destaca-se a necessidade de fortalecer a rede 

de monitoramento das ações, além de instituir a Comissão em âmbito Estadual que, além de acompanhar 

o alcance dos ODS, irá articular propostas de políticas que possam ser implementadas para possibilitar a 

execução das metas pretendidas na Agenda 2030. 
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