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APRESENTAÇÃO 

Com a finalidade de ampliar a troca de conhecimento sobre a Frente 

Contratualização de Resultados do Projeto GoveRNança Inovadora, a Secretaria de 

Estado do Planejamento e das Finanças – SEPLAN por meio do Escritório Central de 

Projetos promoveu o Seminário de Boas Práticas da Frente Contratualização de 

Resultados, realizado no dia 06 de dezembro de 2018 no Mini auditório da Escola 

de GoveRNo. 

O objetivo do Seminário foi relatar as experiências diversas dos Escritórios Setoriais 

de Projetos no processo de elaboração, monitoramento e avaliação dos Contratos 

de Gestão, permitindo o intercâmbio de experiências e aprimoramento da Frente 

Contratualização de Resultados. 

Ao longo do exercício 2017, ano de implementação da metodologia, evidenciou-se 

avanços com a sistemática de contratualização, permitindo inserir o Rio Grande do 

Norte numa lógica pautada em planejamento, resultados e monitoramento 

estratégico. Foram celebrados neste exercício 48 Contratos de Gestão, 

compreendendo todos os Órgãos e Entidades da Administração Direta e Indireta do 

estado do RN, os quais durante todo ano participaram de mais de 350 Reuniões de 

Análise e Aprendizagem Estratégica – RAEs de monitoramento das metas pactuadas.  

Já no exercício 2018, foram realizados ajustes metodológicos no modelo, sendo 

celebrados 9 Contratos de Gestão que, desta vez, foram agrupados e 9 áreas 

temáticas, permitindo assim um monitoramento mais integrado das ações. Até o 

mês de novembro, foram realizadas 311 reuniões com os Escritórios Setoriais de 

Projetos, abordando a elaboração, o monitoramento e a avaliação dos Contratos de 

Gestão 2018. 

Importa destacar também a implantação do Painel de Monitoramento do RN, 

constituindo-se num software estratégico de monitoramento de projetos, o qual 

permitiu a adoção da tecnologia da informação, de forma a elevar os instrumentos 

gerenciais de monitoramento de projetos do Estado, tudo isto alinhado ao Mapa 

Estratégico do Rio Grande do Norte. Durante o exercício de 2018 foram ministrados 

treinamentos da Plataforma, tendo sido capacitados 71 servidores atuantes como 

representantes dos Escritórios Setoriais de Projetos. 

Tais experiências tem proporcionado melhor articulação e integração entre os 

diversos órgãos governamentais, sendo oportuno trocar experiências e registrar as 

lições aprendidas, conforme foi realizado no referido seminário e que passa a ser 

registrado adiante.  

Gustavo Nogueira 

Secretário de Estado do Planejamento e das Finanças 
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1. INFORMAÇÕES DO EVENTO 

O Seminário de Boas Práticas da Frente Contratualização de Resultados surgiu no 

contexto de aprimorar as lições aprendidas, permitindo um ambiente de troca 

entre os representantes dos Escritórios Setoriais de Projetos de cada Órgão e 

Entidade signatários dos Contratos de Gestão. 

Assim, no dia 06 de dezembro de 2018, no Mini auditório da Escola de GoveRNo foi 

realizado o referido evento, tendo início às 9h e sendo encerrado as 17h30. 

Sobre a programação do seminário, foi estabelecido dois turnos do evento, 

iniciando com a abertura do seminário pelo Secretário de Estado do Planejamento 

e das Finanças – SEPLAN, Gustavo Nogueira, o qual relatou os avanços e desafios 

vivenciados com o projeto e ressaltou a importância de trocar experiências com 

outros atores envolvidos. O secretário relembrou o início do projeto Governança 

Inovadora em 2015, abordando também a celebração dos Contratos de Gestão 

piloto em 2016 e dos 48 Contratos de Gestão celebrados em 2017, os quais foram 

avaliados, obtendo a nota média 7. Sobre 2018, foi reforçada a atualização da 

metodologia a qual contemplou a celebração de 9 Contratos de Gestão por Área 

temática, bem como a instituição dos 48 Escritórios Setoriais de Projetos que, 

designados por Portaria, compõem a rede de monitoramento destes Contratos de 

Gestão. 

Em seguida, a Gerente do Escritório Central de Projetos, Jéssica Moura, apresentou 

o mapeamento dos processos de elaboração, monitoramento e avaliação dos 

Contratos de Gestão, destacando as responsabilidades e competências dos 

Escritórios de Projeto (Central e Setoriais), dos Gerentes de Projetos e também dos 

dirigentes dos Órgãos e Entidades, os quais devem ser patrocinadores desta 

metodologia. Além disso, também foram apresentadas as funcionalidades do Painel 

de Monitoramento do RN, destacando como o mesmo tem aprimorado o 

gerenciamento dos projetos e metas governamentais. 

Após estas falas introdutórias, foram iniciadas as Mesas Redondas, sendo a primeira 

sobre a Elaboração dos Contratos de Gestão, contando com o relato de 

experiências da Universidade Estadual do Rio Grande do Norte – UERN e do Instituto 

de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA.  

Já a segunda Mesa Redonda tratou do Monitoramento dos Contratos de Gestão, 

sendo apresentadas as experiências da Companhia de Águas e Esgotos do Rio 

Grande do Norte – CAERN e do Departamento Estadual de Trânsito – DETRAN. 

No horário da tarde, o evento iniciou com a Mesa Redonda 3, abordando a 

experiência da Avaliação dos Contratos de Gestão e contando com os relatos dos 
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representantes da Agêcia de Fomento do RN – AGN e da Junta Comercial do Rio 

Grande do Norte – JUCERN. 

A última Mesa Redonda tratou dos Cases dos Escritórios Setoriais de Projetos, 

sendo apresentada a experiência da Secretaria de Estado da Tributação – SET e da 

Companhia Estadual de Habitação e Desenvolvimento Urbano – CEHAB. 

Após a realização das mesas redondas e dos debates, foi realizada a dinâmica 

“Identificando desafios e soluções”, buscando mobilizar os participantes do 

seminário a relatar os principais desafios vivenciados com a Contratualização de 

Resultados, bem como a propor soluções para aprimorar os trabalhos 

desenvolvidos. 

O presente documento faz o registro de importantes discussões realizadas nas 

mesas redondas, bem como apresenta a síntese dos resultados da dinâmica 

aplicada, permitindo registras informações pertinentes para o aprimoramento das 

atividades desenvolvidas pelos Escritórios Setoriais de Projetos. 

 

2. PÚBLICO-ALVO E PARTICIPANTES 

O Evento teve como público-alvo os representantes dos Escritórios Setoriais dos 

Órgãos e Entidades envolvidos na Frente de Contratualização de Resultados. 

Assim, por meio do Ofício Circular nº 101/2018, a Secretaria de Estado do 

Planejamento e das Finanças – SEPLAN convidou 401 instituições envolvidas neste 

processo, as quais deveriam até o dia 30/11/2018, enviar o nome, e-mail e 

telefone dos seus representantes designados a participar do referido seminário. 

Foram inscritos previamente um total de 56 participantes, compreendendo 35 

órgãos/entidades. Durante o Seminário, constatou-se a participação de 55 pessoas, 

compreendendo 29 órgãos/entidades. Destaca-se ainda a participação de 3 

membros da Comissão de Transição Governamental que foram convidados por meio 

do Ofício nº 877/2018.  

O gráfico 1 a seguir apresenta o percentual de participação dos órgãos e entidades 

convidados para participarem do Seminário de Boas Práticas. 

                                                           
1 GAC, ASSECOM, DEI, EMGERN, DATANORTE e PGE tiveram a participação facultada, uma vez que 
no processo de Contratualização 2018 foram definidos como órgãos de suporte.  
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Gráfico 1 – Percentual de participação dos Órgãos e Entidades no Seminário

 

Fonte: SEPLAN, 2018. 

Apesar de ser observado um bom percentual de participação dos Órgãos e 

Entidades (70%), é importante destacar que algumas secretarias-chave de governo 

não puderem comparecer, tendo sido enviadas justificativas pelos representantes 

dos Escritórios Setoriais que, em sua maioria, estavam participando de outras 

atividades e atendendo as necessidades documentais da equipe de transição 

governamental. 

O quadro abaixo apresenta o comparecimento dos Órgãos e Entidades por área 

governamental do Contrato de Gestão, evidenciando a ausência de algumas 

instituições que ficaram impossibilitadas de participação. 

Quadro 1 – Participação dos Órgãos e Entidades por Área Governamental do 

Contrato de Gestão 2018 

ÁREA 
GOVERNAMENTAL 

ÓRGÃO 
PARTICIPAÇÃO NO 

SEMINÁRIO 
PERCENTUAL DE 

PARTICIPAÇÃO DA ÁREA 
    

Área Segurança 
Pública 

SESED NÃO 

80% 
CBM SIM 

ITEP SIM 

PC SIM 

PM SIM 
    

Área Assistência 
Social, Justiça e 

Cidadania 

SEJUC SIM 

75% 
SETHAS NÃO 

FUNDASE  SIM 

CEHAB SIM 
    

Área da Educação, 
Esporte e Cultura 

SEEC NÃO 

40% 
UERN SIM 

IFESP NÃO 

FJA SIM 

SEEL NÃO 
    

Área do Meio 
Ambiente 

SEMARH SIM 

100% 
CAERN SIM 

IDEMA SIM 

IGARN SIM 

70% 

30% 
Órgãos participantes

Órgãos não participantes
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Área da 
Infraestrutura e 

Turismo 

SIN SIM 

80% 
DER NÃO 

DETRAN SIM 

SETUR SIM 

EMPROTUR SIM 
    

Área 
Desenvolvimento 

Econômico 

SEDEC SIM 

66,6% 

AGN SIM 

IPEM NÃO 

FAPERN SIM 

JUCERN SIM 

POTIGÁS NÃO 
    

Área 
Desenvolvimento 

Agropecuária 

SAPE SIM 

50% 

EMATER SIM 

EMPARN NÃO 

IDIARN NÃO 

CEASA SIM 

SEARA NÃO 
    

Área da Saúde SESAP SIM 100% 
    

Área da Governança 
Pública, 

Transparência e 
Modernização Fiscal 

SEPLAN SIM 

57% 

SEARH NÃO 

SET SIM 

CONTROL  SIM 

IPERN NÃO 

ARSEP NÃO 

EMGERN  SIM 

¹ Os órgãos ASSECOM, DEI, DATANORTE, EMGERN, GAC e PGE foram definidos como de 

suporte, sendo facultada a participação no seminário. 

 

3. MESAS REDONDAS - DESTAQUES  

Sobre a programação do evento e conforme já descrito anteriormente, foram 

realizadas quatro mesas redondas que trataram dos temas de elaboração, 

monitoramento e avaliação dos Contratos de Gestão, bem como sobre os cases dos 

Escritórios Setoriais de Projetos. 

O objetivo da realização das referidas mesas, foi que os próprios representantes 

dos Escritórios Setoriais pudessem relatar as suas experiências, destacando os 

desafios e oportunidades que identificavam no funcionamento de suas atividades 

relativas à Contratualização de Resultados. 

Nesse sentido, foram convidados os representantes dos seguintes Escritórios 

Setoriais de Projetos: 
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“Já fazíamos o planejamento da UERN, mas com o 

Projeto Governança Inovadora esse planejamento 

ganhou maior robustez”. 

 Cicília Leite (UERN) 

“A participação do IDEMA no projeto governança 

inovadora foi extremamente positiva e rica em 

aprendizagem”.  

Hiramisis Paiva (IDEMA) 

Quadro 2 – Representantes dos Escritórios Setoriais de Projetos convidados para as 

Mesas Redondas 

MESA REDONDA ÓRGÃO REPRESENTANTE 

MESA REDONDA 1 - 
Elaboração dos 

Contratos de Gestão 

UERN Cicília Raquel Maia Leite 

IDEMA 
Hiramisis Paiva de Paula 
Sylvana Maria de Carvalho Guerra 

MESA REDONDA 2 - 
Monitoramento dos 

Contratos de 
Gestão 

CAERN 

Josildo Lourenço dos Santos 
Nadja Bene Granjeiro de Sousa 
Rafael Lopes Pereira de Medeiros 

DETRAN Francinésia Brito de Lucena Azevedo 

MESA REDONDA 3 - 
Avaliação dos 
Contratos de 

Gestão 

AGN Fernando Rodrigues Varela 

JUCERN Franklin Roosevelt Cunha Feitosa 

MESA REDONDA 4 – 
Cases dos 
Escritórios 
Setoriais 

SET Marconi Brasil Soares de Souza 

CEHAB João Ronaldo da Nóbrega Filho 

Fonte: elaboração própria. 

 

A seguir, apresentam-se os principais relatos destacados por cada participante em 

suas falas:  

MESA 1 - Elaboração dos Contratos de Gestão 
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“O projeto governança inovadora tá plantando 

uma semente que deve ser cultivada e ter 

continuidade”. 

 Sylvana Guerra (IDEMA) 

“Nós tomamos o cuidado de incluir as metas 

definidas no âmbito do governança como uma 

ferramenta de planejamento alinhada com as 

demais”. 

 Nadja Sousa (CAERN) 

“Eu me apaixonei pelo Governança Inovadora 

desde o início porque ele representou tudo o 

que eu sempre quis como gestora pública e as 

capacitações foram etapas fundamentais nessa 

construção”. 

Francinésia Azevedo (DETRAN) 

 

 

MESA 2 - Monitoramento dos Contratos de Gestão 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“As boas experiências e as boas práticas devem 

ser continuadas... É fundamental que esse 

trabalho de medir seja continuado”. 

Josildo Santos (CAERN) 

“Temos que pensar no cidadão, no país e no 

estado e as coisas boas devem ser continuadas”. 

Rafael Medeiros (CAERN) 
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“A JUCERN promoveu a padronização dos seus 

processos, permitindo a melhoria do ambiente 

de negócios. Hoje qualquer cidadão pode abrir a 

sua empresa em menos de 24h”. 

 Franklin Feitosa (JUCERN) 

“Presidente da CEHAB, João Ronaldo, apresenta 

o case da contratualização de resultados da 

companhia, destacando os avanços conquistados 

na instituição.”. 

João Ronaldo (CEHAB) 

 

MESA 3 - Avaliação dos Contratos de Gestão 

 

 

 

 

 

 

 

 

MESA 4 - Cases dos Escritórios Setoriais 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“O planejamento e as metas da instituição tem 

que ser conhecidas por todos os servidores do 

órgão. Isso permitirá o engajamento na busca 

dos resultados”. 

Fernando Varela (AGN) 

“A articulação do Escritório Setorial de Projetos 

pode ajudar a organização. Um exemplo é o 

monitoramento do tempo médio de resposta à lei 

de acesso a informação, onde podemos em 

parceria com a Control verificar em quanto 

tempo as demandas são respondidas.” 

Marconi Brasil (SET) 
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4. DINÂMICA “IDENTIFICANDO DESAFIOS 

E SOLUÇÕES” – RESULTADOS 
 

Por ser um momento de troca de experiências, o Seminário de Boas Práticas 

também permitiu que os participantes dialogassem sobre desafios relativos à 

Contratualização de Resultados que vivenciam no seu cotidiano, apontando 

soluções que poderiam ser adotadas para superação e aproveitamento de 

oportunidades. 

Para tanto, cada participante, no início do evento, recebeu uma ficha, onde 

deveria listar até 3 desafios que identifica na execução das suas atividades 

relativas à Frente Contratualização de Resultados, conforme figura a seguir: 

Figura 1 – Ficha da Dinâmica “Identificando desafios e soluções” 

 
Fonte: elaboração própria. 

 

Após o preenchimento desta ficha, os participantes depositaram numa urna e 

aguardaram o momento da dinâmica, que foi realizada logo depois da Mesa 

Redonda 4. Neste momento, foram sorteadas algumas dessas fichas, sendo 

realizada a leitura dos desafios identificados e sendo solicitado que os 

participantes discutissem formas para superá-los, inclusive a partir da sua própria 

experiência vivida no órgão/entidade. 

Foram apontados 49 desafios, que, após o evento, foram classificados em 4 

categorias, conforme se apresenta a seguir: 
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I – CULTURA ORGANIZACIONAL 

Nesta categoria, estão apresentados os desafios que foram listados pelos 

participantes do Seminário de Boas Práticas e que envolvem aspectos relativos à 

cultura organizacional do setor público. 

DESAFIOS 

1.  
Conscientizar os servidores efetivos sobre o interesse e a necessidade de se 
integrar nos programas e/ou projetos; 

2.  Mudar a cultura dominante; 

3.  Conscientizar os servidores a importância do projeto; 

4.  Comprometimento de todas as pessoas e setores envolvidos; 

5.  Não comprometimento dos gerentes dos itens da agenda de melhorias; 

6.  Comprometimento dos gerentes de projetos; 

7.  
Tenho grande dificuldade em obter as respostas aos 
questionamentos/acompanhamento, não existe comprometimento; 

8.  Lidar com a cultura organizacional engessada do órgão; 

9.  Falta de cultura de planejamento na direção e demais funcionários; 

10.  
Motivar as equipes a buscar em resultados pactuados mediante a crise que 
afeta o Estado; 

11.  
Conscientizar os agentes da importância do trabalho no tocante ao alcance 
das metas; 

12.  Integração dos setores nas atividades desenvolvidas; 

13.  
Dependência das áreas envolvidas na execução das atividades 
desenvolvidas; 

14.  Adesão dos servidores; 

 

Após a leitura e classificação desses desafios, segue abaixo uma síntese das boas 

práticas discutidas durante o seminário: 

 

 

 

 
Para superar os desafios identificados na categoria “Cultura Organizacional”, 
tem-se a necessidade de ampliar as ações de capacitação e de conhecimento 
do projeto, demonstrando aos atores envolvidos a importância de adotar a 
gestão para resultados e sensibilizando-os quanto às metas pactuadas para a 
sua instituição. Como principais atores responsáveis por estas ações, destaca-
se a equipe do Escritório Central de Projetos que deve promover maior 
divulgação e transparência das atividades, bem como a própria equipe do 
Escritório Setorial que, ao identificar uma resistência, deve comunicar ao 

Escritório Central para que juntos desenvolvam formas de mitigação. 

BOAS PRÁTICAS DISCUTIDAS 
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II – GESTÃO 

Nesta categoria, estão apresentados os desafios que foram listados pelos 

participantes do Seminário de Boas Práticas e que envolvem aspectos relativos à 

gestão governamental e que interferem na execução das atividades de 

Contratualização. 

DESAFIOS 

1.  Atingir as metas; 

2.  Buscar soluções para executar as metas; 

3.  Alinhar as estruturas; 

4.  Mudança de gestores; 

5.  Não aplicabilidade do PPA; 

6.  Envolver todo o órgão em prol dos objetivos/metas estabelecidas; 

7.  
Indisponibilidade de pessoal técnico para formação de uma equipe de 
trabalho; 

8.  
Limitação de tempo, face as diversas atividades inerentes à função própria 
do cargo; 

9.  Alinhamento das instâncias estratégicas, operacional e tática; 

10.  
A partilha no acompanhamento das metas, haja vista as outras atribuições 
que exercemos, o pouco tempo para se dedicar ao Governança com mais 
afinco; 

11.  
Conseguir conciliar os outros compromissos internos na secretária. Gostaria 
de poder me dedicar mais ao Projeto; 

12.  Alinhamento com uma ideia/projeto; 

13.  Foco; 

14.  

Temos dificuldade na execução financeira dos processos, pois 
temporariamente as ações pareciam acontecer concomitantemente com a 
liberação financeira e, muitas vezes, as ações são adiadas ou suspensas, 
pois o processo no financeiro não avança devido a folhas processuais; 

15.  
Com relação ao secretariado temos que efetivar o processo de 
intersetorialidade (órgãos); 

16.  
Gerenciar um alto quantitativo de demandas em face de um baixo 
quantitativo de servidores qualificados; 

17.  Falta de planejamento estratégico na instituição; 

18.  Construir um planejamento que envolva todos os setores da instituição; 

19.  
Dar condições de trabalho ao agente envolvido para o atendimento das 
metas; 

20.  
Dependência de outros setores do governo na efetivação das metas do 
governo; 

21.  Permanência do gestor da pasta (Secretário); 

22.  
Divulgação das informações (tanto de dados para monitoramento, como da 
contratualização para técnicos - servidores); 

23.  Não haver mais servidores disponíveis; 
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Após a leitura e classificação desses desafios, segue abaixo uma síntese das boas 

práticas discutidas durante o seminário: 

 

 

III – METODOLOGIA 

Nesta categoria, estão apresentados os desafios que foram listados pelos 

participantes do Seminário de Boas Práticas e que envolvem aspectos relativos à 

metodologia adotada pela Frente Contratualização de Resultados. 

DESAFIOS 

1.  Intervenção do Escritório Central em alguns casos; 

2.  Estabelecer "critérios" para a Repactuação; 

3.  Falta de racionalidade no fornecimento das informações; 

4.  
Temos um sistema informatizado, mas o mesmo não tem critérios definidos 
para o cálculo de prêmios de produtividade; 

5.  
Nossas ferramentas de avaliação e acompanhamento são falhas, o nosso 
sistema já informatizado é falho, quando se fala em planejamento e 
acompanhamento da execução; 

6.  Capacitação técnica para algumas temáticas; 

7.  Capacitar e aprimorar os agentes envolvidos no processo; 

8.  Troca de experiência com outros Escritórios Setoriais; 

 

 

 
Para superar os desafios identificados na categoria “Gestão”, é fundamental o 
envolvimento dos Secretários e Dirigentes, os quais devem em conjunto com 
suas equipes planejar e executar as suas metas. Além disso, a rotina de 
reuniões estratégicas entre os órgãos deve ocorrer com mais frequência, de 
modo que o planejamento estratégico seja, de fato, conhecido e monitorado 
tanto nos níveis operacionais, táticos e estratégicos. Importante ressaltar 
ainda a necessidade de fortalecer o alinhamento com as ações do PPA e LOA, 

permitindo a integração dos instrumentos. 

BOAS PRÁTICAS DISCUTIDAS 

 
Relativo à metodologia utilizada na Frente Contratualização de Resultados, 
destaca-se a necessidade de aperfeiçoar os processos de elaboração, 
monitoramento e avaliação das metas, bem como o uso do Painel de 
Monitoramento. A partir disso, a rotina será padronizada de uma melhor 

maneira, aprimorando as atividades dos Contratos de Gestão. 

BOAS PRÁTICAS DISCUTIDAS 
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IV – PATROCÍNIO 

Nesta categoria, estão apresentados os desafios que foram listados pelos 

participantes do Seminário de Boas Práticas e que envolvem aspectos relativos ao 

Patrocínio necessário para o desenvolvimento das atividades. 

DESAFIOS 

1.  Vender o projeto à administração superior; 

2.  
Falta de comprometimento de alguns dos dirigentes, os quais são os 
responsáveis pelo acompanhamento de obras e não têm as informações 
necessárias, referentes à fiscalização dos serviços; 

3.  Gostaria que os próximos gestores se aprofundassem mais do projeto; 

4.  
Fazer com que as gestões, que geralmente não são funcionários da 
instituição, sejam sensíveis ao projeto de contratualização de resultados; 

 

 

 

5. AVALIAÇÃO DO EVENTO  

Relativo à avaliação do evento, foi elaborado um formulário, no qual os 

participantes poderiam dar sua opinião sobre: 

I – AVALIAÇÃO DA ORGANIZAÇÃO DO EVENTO; 

II – AVALIAÇÃO DAS ATIVIDADES; e 

III – AUTO-AVALIAÇÃO DO PARTICIPANTE. 

Abaixo, foram elaborados gráficos que sintetizam a opinião dos 20 participantes 

que responderam o formulário. 

 

 

 

 
Na dimensão “Patrocínio” se faz importante sensibilizar a alta gestão sobre o 
projeto, ampliando o comprometimento em todas as etapas que permeiam os 
Contratos de Gestão. Além disso, destaca-se a necessidade de realizar 
reuniões entre os atores governamentais acerca das metas priorizadas em 

cada instituição. 

BOAS PRÁTICAS DISCUTIDAS 
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I – AVALIAÇÃO DA ORGANIZAÇÃO DO EVENTO 

 

Gráfico 2 – Avaliação da Programação do Evento 

 
Fonte: SEPLAN, 2018. 

 

De acordo com o gráfico acima, pode-se notar que 60% dos participantes avaliaram 

o evento como bom, 35% afirmaram ter sido ótimo e 5% não respondeu à pergunta. 

Dessa forma, é notória a avaliação positiva do evento como um todo, não 

apresentando, com exceção das abstenções, nenhum feedback de caráter negativo. 

 

Gráfico 3 – Avaliação da Divulgação do Evento 

 
Fonte: SEPLAN, 2018. 

 

No que diz respeito à divulgação do evento, 35% dos participantes avaliaram como 

bom, 25% disseram ter sido ótimo, assim como a mesma parcela dos respondentes 

afirmou ter sido regular, 10% considerou a divulgação ruim e 5% não respondeu essa 

pergunta no questionário. Os números apontam a necessidade de ampliar esta 
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etapa de divulgação, para que assim os eventos posteriores possam ocorrer de 

maneira mais efetiva, alcançando mais participantes. 

 

Gráfico 4 – Avaliação da Carga Horária 

 
Fonte: SEPLAN, 2018. 

 

No tocante à avaliação da carga horária, 60% dos participantes afirmaram que o 

Seminário de Boas Práticas possuiu uma boa carga horária de duração, 20% 

responderam ter sido ótimo, 15% não responderam à pergunta e 5% considerou uma 

carga horária regular. A partir disso, considerando sugestões e observações feitas 

pelos próprios participantes, é necessário reavaliar a carga horária disponibilizada 

para a realização do evento, uma vez que foi possível receber feedbacks que 

demonstraram interesse que o Seminário possuísse maior período de duração. 

 

Gráfico 5 – Avaliação da Relevância das informações transmitidas 

 
Fonte: SEPLAN, 2018. 
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Quanto à relevância das informações transmitidas no decorrer do Seminário, 55% 

consideraram ótima, 25% classificaram como boa, 15% afirmou terem uma 

relevância regular e 5% não respondeu esse questionamento. Esse resultado 

expressa a opinião dos participantes acerca da importância do compartilhamento 

de experiências entre os órgãos. 

 

Gráfico 6 – Avaliação do Recurso audiovisual e instalações físicas 

 
Fonte: SEPLAN, 2018. 

 

No que se refere à avaliação dos recursos audiovisuais e instalações físicas do 

evento, 65% dos participantes consideraram ótimos e 35% afirmaram ser bons. O 

que destaca a qualidade dos recursos disponibilizados pela Escola de Governo para 

que o evento pudesse acontecer da forma mais efetiva possível. 

 

Gráfico 7 – Avaliação da Organização geral do evento 

 
Fonte: SEPLAN, 2018. 
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Quanto à avaliação da organização geral do evento, 65% dos participantes 

avaliaram como ótima, 30% afirmaram ter sido boa e 5% não responderam esse 

item. Com isso, fica claro o feedback positivo que o Seminário de Boas Práticas 

obteve, no que diz respeito a sua organização, não havendo nenhum comentário e 

avaliação de cunho negativo. 

 

 

II – AVALIAÇÃO DAS ATIVIDADES 

 

Os gráficos abaixo sintetizam a opinião dos participantes quanto ao conteúdo da 

programação do evento. 

 

Gráfico 8 – Avaliação da MESA 1 - Elaboração dos Contratos de Gestão 

 
Fonte: SEPLAN, 2018. 

 

A Mesa Redonda 1 que abordou o tema “Elaboração dos Contratos de Gestão” 

obteve avaliações bastante positivas, onde 55% dos participantes a consideraram 

ótima, 40% afirmou ter sido boa e 5% não respondeu este item do formulário. Esse 

resultado se deve ao forte interesse dos participantes nesta fase de elaboração, 

como foi dito pelos mesmos, onde foi possível tirar dúvidas e debater acerca dos 

principais desafios e possibilidades dessa etapa. 
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Gráfico 9 – Avaliação da MESA 2 - Monitoramento dos Contratos de Gestão 

 
Fonte: SEPLAN, 2018. 

 

Na avaliação da Mesa Redonda 2 que tratou do monitoramento dos Contratos de 

Gestão, 50% dos respondentes a consideraram ótima, 40% avaliou como boa, 5% 

disse ter sido regular e a mesma quantidade de participantes não responderam a 

este item. Os números demonstram o alto aproveitamento das informações 

disponibilizadas no decorrer da mesa redonda, onde foi possível verificar o 

intercâmbio de experiências entre os órgãos, bem como as afinidades e 

divergências na execução das atividades. 

 

Gráfico 10 – Avaliação da MESA 3 - Avaliação dos Contratos de Gestão 

 
Fonte: SEPLAN, 2018. 

 

A Mesa Redonda 3 que debateu acerca da Avaliação dos Contratos de Gestão 

apresentou números pouco mais divididos em sua avaliação, onde 40% dos 
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participantes a consideraram boa, 30% afirmou ter sido ótima e 15% julgou ter sido 

regular bem como a mesma parcela de participantes não respondeu ao item. É 

possível observar que 70% dos respondentes avaliaram positivamente a mesa, em 

virtude da apresentação dos resultados alcançados pelos órgãos, que foram 

apresentados no evento. 

 

Gráfico 11 – Avaliação da MESA 4 – Cases dos Escritórios Setoriais 

 
Fonte: SEPLAN, 2018. 

 

Já na avaliação da Mesa Redonda 4 onde foram apresentados os Cases dos 

Escritórios Setoriais, 60% dos participantes a consideraram ótima, 25% avaliou como 

boa, 10% disse ter sido regular e 5% não responderam a esta pergunta. Com esse 

resultado é notório o aproveitamento do que foi apresentado na mesa, visto que os 

órgãos que estão alcançando bons resultados puderam compartilhar com os demais 

suas boas práticas e realizações, consequentemente. 

 

Gráfico 12 – Avaliação da DINÂMICA “Identificando Desafios e Soluções" 

 
Fonte: SEPLAN, 2018. 
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Quanto à avaliação da Dinâmica que foi realizada, intitulada “Identificando 

Desafios e Soluções”, 40% a julgou como ótima, 25% dos participantes considerou 

boa e 35% não responderam a este item do formulário. O que ressalta o feedback 

positivo da atividade, que configurou-se como uma troca entre órgãos dos desafios 

que são encontrados e a melhor maneira que cada um avalia para ultrapassá-los.  

 

III – AUTOAVALIAÇÃO DO PARTICIPANTE 

Os gráficos abaixo sintetizam a opinião dos participantes quanto à autoavaliação da 

sua participação. 

 

Gráfico 13 – Avaliação da absorção de novos conceitos e ideias 

 
Fonte: SEPLAN, 2018. 

 

Sobre a avaliação da absorção de novos conceitos e ideias, 60% dos participantes 

consideraram boa, 35% afirmou ter sido ótima e 5% julgou regular. Resultado que 

demonstra o parecer positivo do Seminário, que possibilitou a maior parte dos 

participantes apreenderem ideias, métodos e afins, de modo a enriquecer sua 

experiência e boas práticas. 

 

Gráfico 14 – Avaliação da aplicabilidade das informações adquiridas 

 
Fonte: SEPLAN, 2018. 
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Quanto à aplicabilidade das informações que foram adquiridas no Seminário, 55% 

dos respondentes afirmaram ter sido boa, 35% disse ter sido ótima e 10% considerou 

regular. Os números indicam a importância de atividades como essa, que possibilita 

a interação entre entidades e promove essa permuta de informações e soluções 

executadas. 

 

Gráfico 15 – Avaliação da participação no evento 

 
Fonte: SEPLAN, 2018. 

 

No tocante à autoavaliação dos participantes no evento, 65% julgou sua 

participação como boa, 20% afirmou ter sido ótima e 15% disse ter sido regular. Os 

números revelam um resultado bastante satisfatório quanto ao engajamento dos 

participantes que estavam presentes e contribuíram para o enriquecimento do 

Seminário de Boas Práticas. 

 

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

O Seminário de Boas Práticas buscou levar todos os participantes a uma reflexão 

aprofundada sobre a Contratualização de Resultados do RN, a partir das trocas de 

experiências dos órgãos estaduais. Sendo assim, todos os participantes tiveram a 

oportunidade de conhecer e discutir sobre a elaboração, monitoramento e 

avaliação dos órgãos e suas respectivas áreas temáticas.  

Com isso, a Contratualização de Resultados, por meio do Escritório Central de 
Projetos - ECP, tem como objetivo estimular performances mais eficientes na 
administração pública estadual. Assim, esse processo de melhoria da gestão está 
contribuindo para a organização de instâncias gestoras com capacidade efetiva de 
desempenhar as funções de planejamento, concepção, execução, monitoramento e 
avaliação e, a partir dos relatos de experiências Seminário de Boas Práticas, ficam 
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perceptíveis os avanços alcançados pelos Escritórios Setoriais dos órgãos estaduais 
que adotaram e seguiram os procedimentos dessa metodologia, resultando num 
impacto positivo sobre a equidade no acesso aos serviços públicos da população. 

Portanto, percebe-se que Seminário de Boas Práticas proporcionou uma 
metodologia prática e dinâmica de debater os entraves e êxitos da gestão, 
demonstrando experiências diversas vivenciadas pelos órgãos. Por fim, percebe-se 
que o evento se configurou numa ferramenta inovadora que servirá de insumo para 
sistematizar o raciocínio no intuito de definir, planejar e implementar projetos de 
uma maneira lógica, subsidiando que os gestores consigam atingir os resultados 
esperados a partir do processo de contratualização. 


