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OBJETIVOS/ESCOPO DO PROJETO

Serviços de consultoria para apoio à implantação do NGE / SESAP, compreendendo:

1. Modelagem (finalidades ou propósitos, maneira de atuar, estrutura interna e 

vinculações, cargos e perfis da equipe, principais atribuições) e implantação do NGE 

com transferência de conhecimento, com as funções de:

• Captação e gestão de recursos, projetos e parcerias externas (iniciativas);• Captação e gestão de recursos, projetos e parcerias externas (iniciativas);

• Apoio à gestão e monitoramento dos indicadores da Saúde Pública no RN; e

• Otimização da tramitação de processos administrativos prioritários.

2. Desenvolvimento, teste e implantação de um sistema web de informações de apoio 

a essas funções, operacional em microcomputador, tablet e smartphone .

3. Concepção, detalhamento e implementação de uma “sala de situação” da SESAP, 

voltada para essas funções. 2



PROGRAMA DE TRABALHO

*Por solicitação do cliente, não será abordado o módulo de gestão e monitoramento de projetos
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NÚCLEO DE GESTÃO ESTRATÉGICA

ATRIBUIÇÕES

ESTRUTURA NGE/SESAP

COORDENADOR

KLEBER DINIZ

ÁREAS DO NÚCLEO ÁREA 3

UNIDADES / ÁREAS

SOLICITANTES

Otimização da 

Tramitação de Processos 

Administrativos

ÁREA 1

Captação e gestão de 

recursos, projetos e 

parcerias externas 

(iniciativas)

ÁREA 2

Apoio à gestão e 

monitoramento dos 

Indicadores de Saúde do RN
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Núcleo de Gestão 
Estratégica

CPCS 

Secretário de Estado de 
Saúde Pública

Subsecretário Adjunto
CPS 

COHUR 

Unidades Hospitalares (Gerentes) 
CRH

Áreas Funcionais
da SESAP

NGE – VINCULAÇÃO, ARTICULAÇÃO E

ÁREAS FUNCIONAIS

Estratégica

Área 1:
Captação e gestão 

de recursos, 
projetos e  

parcerias externas

Área 2:
Apoio à gestão e 
monitoramento 

dos Indicadores de 
Saúde no RN

Área 3:
Otimização da 
tramitação de 

processos 
administrativos

Sistema de Informação
(SIES RN)

COF

COAD

Órgãos Externos (MS, SEPLAN, PGE, 
CONTROL, SEARH...) 
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CONCEITO CENTRAL

• As coisas acontecem “na ponta”.....

• Integrantes do NGE são chamados de monitores, para não 
caracterizar nenhum tipo de hierarquia... 

• E funcionam como elementos de ligação entre a • E funcionam como elementos de ligação entre a 
Estratégia (Administração Superior), a Sede 
(coordenadorias) e as Unidades (a ponta) – operação em 
“rede”

Quebra de paradigma de alto grau de 

dificuldade
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PRINCIPAIS ENTREGAS E PRODUTOS

ENTREGAS DO NGE E DINÂMICA

DA SALA DE SITUAÇÃO

ANÁLISE E ACOMPANHAMENTO DAS

ENTREGAS, DISCUSSÕES E CICLOS PERIÓDICOS

DE MONITORAMENTO

ÁREA 1

3 Monitores

Captação e gestão 
de recursos, 
projetos e 

parcerias externas 

1. Análise e discussão das entregas, em 
conjunto com as Áreas do Núcleo, para 
refinamento e adequação do conteúdo à 
Sala de Situação 

2. Preparação da Pauta e prioridades 
semanais da Sala de Situação

SALA DE SITUAÇÃO

Alta administração

+ 

NGE 

(Coord. + 1 
membro de cada 

1. Relatório sobre recursos em 
processo de captação ou 
captados e em andamento

2. Análise sobre riscos e 
oportunidades de captação de 
recursos e novos projetos / 
iniciativas

3. Monitoramento das ações e 
encaminhamentos anteriores

ÁREA 2

2 Monitores

Apoio à gestão e 
monitoramento 
dos Indicadores 
de Saúde no RN

ÁREA 3

3 Monitores

Otimização da 
Tramitação de 

Processos 
Administrativos

semanais da Sala de Situação

3. Relatório síntese semanal para gestores 
SESAP

Coordenador

Área 
1

Área 
3

Área 
2

Ciclos Periódicos de 
Monitoramento 
realizados pelo 
Coordenador 

(semanalmente)

membro de cada 
área)

1.  Discussões e encaminhamentos 

(desdobramento em ações e 

definição de responsabilidades, 

prazos, resultados esperados, 

definição de prioridades, etc.)

Execução dos 
encaminhamentos 

(Equipe NGE)

encaminhamentos anteriores

1. Análise dos principais 

indicadores estratégicos

2. Proposição de ações de 

solução ou mitigação de riscos

3. Monitoramento das ações e 

encaminhamentos anteriores

1. Relatório sobre os principais 

processos críticos analisados 

2. Proposição de ações de 

melhoria de processos, 

solução ou monitoramento 

das ações e encaminhamentos 

anteriores
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Tela inicial do sistema

SIES RN
HTTP:WWW.SIESRN.COM.BR
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CASE # 1



GANHOS DE ARTICULAÇÃO COM ATORES

EXTERNOS

• Realização de reuniões para promover a articulação institucional do NGE com atores externos

que têm envolvimento direto nas ações da SESAP, e pactuação de pontos focais para

tempestividade das decisões

ATORES ENVOLVIDOS GANHOS REAIS PONTO FOCAL

Procuradoria Geral do 
Estado 

Intermédio nas ações envolvendo 
bloqueios judiciais (piloto 

João Coque – Procurador 
Procuradoria Geral do 
Estado 
(PGE)

Intermédio nas ações envolvendo 
bloqueios judiciais (piloto 
Hemocentro)

João Coque – Procurador 
Geral do Estado Adjunto

Secretaria de 
Planejamento (SEPLAN)

Celeridade no tratamento das
iniciativas e processos da Rede 
Cegonha, RUE e demais processos 
prioritários acompanhados pelo 
NGE

Paulo Machado –
Coordenador de Orçamento e 
Planejamento

Controladoria Geral do 
Estado 
(CONTROL)

Resolutividade e priorização dos 
processos de Chamada Pública

Romulo Wanderley -
Secretário-Adjunto
Alexandre Pinto Varella
Coordenador de ASSJTI 10



CASE #1 – HEMOCENTRO

IDENTIFICAÇÃO DO PROBLEMA

Em reunião do NGE com atores externos 

identificou-se a possiblidade de resolução do 

problema de obras paralisadas desde 2011 no 

Hemocentro em virtude de bloqueio judicial, 

impossibilitando o faturamento de, 

aproximadamente, R$840.000,00/ano

1
AÇÕES EMPREENDIDAS

1. Interlocução direta com a PGE 

2. Proposição de um novo fluxograma para 

dar celeridade aos processos de 

bloqueios judiciais. 

3. Iniciar um piloto no Hemocentro

2

aproximadamente, R$840.000,00/ano 3. Iniciar um piloto no Hemocentro

RESULTADOS ALCANÇADOS

1. Implantação do novo fluxo de demanda judicial para o projeto piloto(*);

2. Interação direta entre PGE, CDJ (SESAP), SEPLAN e NGE para resolução do problema 

exposto;

3. Liberação do Recurso para continuidade da Obra prevista para 09/12 possibilitando o 

faturamento de, aproximadamente, R$ 840.000,00/ano para a Unidade com a 

realização de exames de imunofenotipagem
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(*) possibilidade de generalização sendo estudada



BALANÇO E CONCLUSÕES



DIFICULDADES

Dificuldades e restrições muito significativas:

1. Processo de seleção de profissionais com o perfil sugerido, e posterior 
dedicação da equipe (não desvinculação das antigas atividades)

2. Não adequação da infraestrutura mínima (tanto do Núcleo, quanto dos 
hospitais “rede”)hospitais “rede”)

3. Acesso à administração superior

4. Acesso aos parceiros externos

5. Divulgação e empoderamento do NGE

6. Prazo desafiador para concepção e implantação do projeto (4 meses) –
11.ago a 18.dez, com apenas 1 mês para operação assistida.
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ALGUMAS CONCLUSÕES

1. O projeto piloto demonstrou o alto potencial de retorno do “investimento”

2. O investimento financeiro não é grande, mas é extremamente significativo do ponto 
de vista de mudança cultural e retirada da “zona de conforto”

3. O NGE tem sentido:

� Se for instrumento de apoio estratégico à Administração Superior;Se for instrumento de apoio estratégico à Administração Superior;

� Se for visto como um parceiro:

� da “ponta” (unidades);

� da sede (Coordenadorias); e

� do contexto estratégico (MS, SEPLAN, CONTROL, PGE, SEARH ...)

4. O NGE pode representar um piloto a ser generalizado para toda a Administração do 
RN – contanto que preserve flexibilidades...

5. A interface do NGE com os processo de planejamento da SESAP (médio prazo) e do 
Governo do RN (longo prazo) é “default” – acontece  quase automaticamente 14




