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Secretário de Planejamento, Gustavo Nogueira, vai falar no fórum NOVO RN sobre projeto 
de inovação administrativa que visa implementar plano estratégico de desenvolvimento estadual

Estado aposta na governança 
para otimizar a gestão pública  

oficinas 
iniciais 
acabam 
amanhã 

As oficinas de 
detalhamento de projetos 
estratégicos promovidas 
pelo Governança 
Inovadora seguem até 
amanhã (26), quando as 
sugestões debatidas nos 
grupos de trabalho serão 
apresentadas aos técnicos 
do Estado. Os grupos vão 
propor nos próximos dias 
os projetos a curto, médio 
e longo prazo para as 
áreas de desenvolvimento, 
infraestrutura, rede de 
serviços e governança do 
RN. As oficinas acontecem 
nos períodos da manhã 
e tarde, na Escola de 
Governo.

Após essa fase, a 
carteira de projetos 
será encaminhada às 
respectivas secretarias e 
órgãos para análise dos 
gestores. 

O projeto conta com 
consultoria do Instituto 
Publix e é custeado com 
recursos do tesouro 
estadual por meio de 
financiamento do Banco 
Mundial, através do RN 
Sustentável.

“Essa etapa do projeto 
é muito importante 
porque vai direcionar os 
debates que fizemos até 
aqui com a sociedade 
para os projetos 
estratégicos elaborados 
a partir das demandas 
identificadas. A carteira de 
projetos vai pensar o Rio 
Grande do Norte a curto, 
médio e longo prazo. 
Entramos numa fase 
decisiva”, salienta Gustavo 
Nogueira.   

//Gustavo nogueira, secretário de Planejamento do Rn, diz que o projeto de governança do estado leva em consideração expectativas e demandas da sociedade

A 
prometida mo-
dernização da 
gestão pública 
estadual será 
o tema do pri-

meiro encontro do NOVO 
RN em 2016, marcado para a 
próxima segunda-feira (29), 
às 12h, no hotel Holliday Inn, 
em Natal. A palestra “Gover-
nança Inovadora: projeto de 
Modernização da Gestão Pú-
blica do Estado do Rio Gran-
de do Norte” será apresen-
tada pelo secretário de Pla-
nejamento do RN, Gustavo 
Nogueira, a uma plateia com-
posta de autoridades e repre-
sentantes dos segmentos pú-
blico e privado potiguares. 
A entrada é exclusiva para 
convidados.

Nogueira afirma que du-
rante o encontro vai apresen-
tar o processo de elaboração 
do plano estratégico de de-
senvolvimento do estado em 
parceria com a sociedade, 
que terá uma visão de longo 
prazo: o ano de 2035.

“É um projeto que vai for-
talecer a capacidade de go-
verno para a adoção de um 
novo padrão de desenvolvi-
mento para o Estado. Signifi-
ca elaborar um Plano Estra-
tégico de Desenvolvimento 
e, ao mesmo tempo, moder-
nizar a gestão pública do es-
tado por meio da revisão de 
processos e adoção de uma 
nova estrutura organizacio-
nal”, diz o secretário.

A partir disso, afirma, o es-
tado deverá alcançar vários 
resultados. Além da definição 
de um rumo estratégico, me-
lhoria da gestão, com maior 
racionalidade, profissionali-
zação e valorização dos servi-
dores, entre outros. Todo esse 
projeto, leva em considera-
ção expectativas e demandas 
dos segmentos da sociedade, 
garante Nogueira. 

A implantação do projeto 
leva em conta três frentes es-
pecíficas. A primeira é a estra-
tégia, que visa estabelecer um 
plano de longo prazo. “Leva 
em consideração expectati-
vas e demandas dos diversos 
segmentos da sociedade po-
tiguar de forma a orientar a 
atuação do Estado para resul-
tados que promovam o bem-
-estar da população”, explica.

A segunda frente são os 
processos, o que significa 
a revisão e aprimoramento 
dos macroprocessos e pro-
cessos de oito órgãos do Es-
tado: Educação, Saúde, Segu-
rança, Assistência Social, Pla-
nejamento e Finanças, Recur-
sos Humanos, Procuradoria e 
Controladoria.

A última frente é a estru-
tura.  “Visa realizar diagnósti-
co e proposição de realinha-
mento da estrutura organiza-
cional, de todo o Estado, para 
a melhoria da eficiência ope-
racional e alcance dos objeti-
vos da nova estratégia”, diz.

O EVENTO
O NOVO RN é uma ideia 

do fundador e colunista do 
NOVO, Cassiano Arruda Câ-
mara. O projeto começou em 
março de 2013 sob o nome 
Novo Fórum, com objeti-
vo de debater os principais 
questões que envolvem o Rio 
Grande do Norte. 

PERFIL
De Campina Grande 
(PB), 52 anos, casado, 
pai de dois filhos, 
Gustavo Nogueira está 
no governo  Robinson 
Faria desde 2015. 
O caráter técnico 
suprimiu o político. 
Ele é filiado ao PSDB, 
que não faz parte das 
bases do governador. 
Nogueira é formado 
em Administração 
e Psicologia pela 
UFPB, e especialista 
em Qualidade e 
Produtividade. Tem 
MBA em Planejamento 
de Marketing pela 
European University, 
mestrado em 
Organizações e 
Recursos Humanos 
(UFPB) e doutorado 
com tese desenvolvida 
em Conflito, 
Negociação e Decisão 
(UFCG). 
Já ocupou as Secretaria 
de Planejamento 
no governo Ricardo 
Coutinho e da 
Administração no 
governo Cássio Cunha 
Lima, ambos na PB; 
foi presidente do 
Conselho Nacional dos 
Secretários de Estados 
do Planejamento (2012-
2013), da Agência 
de Águas, Irrigação 
e Saneamento da 
PB (2003 e 2004); 
secretário Municipal 
de Administração 
em Campina Grande 
(2000-2002). Ele 
foi ainda diretor 
administrativo-financeiro 
da Agência Municipal 
de Desenvolvimento – 
AMDE (1999); e diretor 
adjunto da Fundação 
Parque Tecnológico.

NOVO RN
É um fórum de ideias 
iniciado em 2013 com 
o objetivo de debater 
o desenvolvimento do 
Rio Grande do Norte.  
Em 2015, parrticiparam   
o advogado paulista 
Terence Trennepohl, 
especialista em direito 
ambiental; Flávio 
Azevedo, secretário 
de Desenvolvimento 
do RN; o economista 
Marcos Nóbrega; 
e o presidente da 
Inframérica, José 
Luis Menghini. O 
último palestrante do 
ano passado foi o 
governador do estado, 
Robinson Faria, que 
fez um balanço do seu 
primeiro ano de gestão. 
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A ideia é discutir de forma 
ampla temas interessantes 
ao estado e buscar soluções, 
a partir de oportunidades e 
diálogo. “O debate acerca do 
tamanho do estado, e do pa-
pel dele, é predominante hoje 
em todo o país, tanto em ra-
zão da crise por que passa o 
Brasil, como pela qualidade 
da prestação do serviço pú-
blico, que nunca foi a ideal”, 
diz o jornalista Carlos Mag-
no Aráujo, conselheiro de re-
lacionamento com comuni-
dades e marcas do NOVO. “É 
também por isso que o tema 
apresentado pelo secretário 
Gustavo Nogueira é impor-
tante, sobretudo porque afe-
ta não somente quem é ser-
vidor público, mas todo cida-
dão que deseja ver um estado 
mais eficiente”.

No primeiro ano do proje-
to, diversos encontros foram 
promovidos. O primeiro, com 
o empresário Flávio Rocha, 
do grupo Guararapes. Depois 
participaram o atual procura-
dor-geral de Justiça, Rinaldo 
Reis; os diretores da OAS Are-
nas – responsáveis pelo está-
dio Arena das Dunas.

Quem também teve voz 
à mesa do projeto foi o Go-
verno do RN. A conversa foi 
sobre o “Mais RN” – projeto 
econômico criado pela Se-
cretaria de Estado do Desen-
volvimento Econômi-co (Se-
dec) e a Federação das In-
dústrias do RN (Fiern) para 
nortear o estado pelos próxi-
mos 20 anos.

O Instituto Metrópole Di-
gital (IMD) e as contribui-
ções da Universidade Fede-
ral do Rio Grande do Nor-
te para a expansão da área 
de tecnologia da informação 
(TI) também foram objetos 
centrais de discussão com os 
empresários promovida pelo 
NOVO. O ciclo foi encerra-
do com o empresário Gabriel 
Calzavara, da Atlântico Tuna.

É um projeto que 
vai fortalecer a 
capacidade de 
governo para a 
adoção de um 

novo padrão de 
desenvolvimento 

para o Estado”.

Gustavo Nogueira
Secretário de Estado do 
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