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Curso

Práticas de gestão para    
administradores regionais

Alexandre Brandão

Cristiane Nardes

Grice Araújo

 

Por que é importante uma política de governança
pública?

Como está sendo implementada a política no Distrito
Federal?

O que é governança?

O que é compliance?
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Você está produzindo mudanças para os resultados?

Isaac 

Newton

(1642-
1727)

Charles 

Darwin
(1809-1895)

Albert 

Einstein

(1879 -
1955)

Louis

Pasteur 

(1822-

1895)

Marie 

Curie

(1867-
1934)

 2% da população humana
são os que de fato produzem
mudanças;

 13% veem as mudanças
acontecer e, às vezes, até
apoiam e auxiliam;

 85% da massa mundial
não percebem o que está
acontecendo e vão seguindo
o rebanho.

Daniel Goleman (O poder da
inteligência emocional: Primal
Leadership).

 

A realidade da má 
governança brasileira 
sempre foi muito visível 
para a população.
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Qual é o risco de...

estourar um grande escândalo nos
próximos 4 anos e o governador (ou
secretário) ter de se reportar à sociedade,
dizendo que “não sabia de nada”?

 

Qual é o risco de...

que a maior parte das propostas
apresentadas na campanha não sejam
concretizadas?
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Qual é o risco de...

não ficarem claras as metas de cada
secretaria, de tal modo que a insuficiência
de desempenho deixe de ser detectada e
corrigida ou, então, que eventual exoneração
não cause uma crise de governabilidade?

 

https://www.youtube.com/watch?v=kGYdT1mJ-0c

O que é governança 
pública?
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Quais são os mecanismos para as boas práticas                      
de governança pública?

LIDERANÇA

Avaliar

ESTRATÉGIA

Dirigir

CONTROLE

Monitorar

Governança pública: conjunto de mecanismos de liderança, estratégia e
controle postos em prática para avaliar, direcionar e monitorar a gestão,
com vistas à condução de políticas públicas e à prestação de serviços de
interesse da sociedade.

 

Liderança

“Um bom líder faz com que 
homens  comuns  realizem 
coisas incomuns.”

Peter Drucker
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Estratégia

 

Controle

“Se homens fossem anjos, nenhum governo seria necessário. Se anjos
governassem homens, nenhum controle externo ou interno sobre o
governo seria necessário.”

James Madison (quarto presidente dos Estados Unidos)

Avalia e direciona! 
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Realidade do Brasil em números

Liderança

 51% das organizações estão em estágio inicial de capacidade de
liderança;

Estratégia

 53% de todas as organizações estão em estágio de capacidade inicial
em estratégia;

 

Controle

 70% de todas as organizações e 80% das organizações federais não
estabelecem adequadamente a estrutura de gestão de riscos;

 69% das organizações federais declararam que o processo de gestão de
riscos não está implantado.

Fonte: TCU
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Qual é a realidade do Brasil? 

Fonte: TCU 2013

 

Hora da mudança no GDF

Decreto nº 39.736, de 28/3/2019
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Principais pontos

 Entregar serviços de qualidade aos cidadãos;

 Maior eficiência, eficácia e efetividade da máquina pública;

 Criar maior sinergia entre a sociedade e o Estado e entre órgãos
e entidades vinculadas, bem como com os demais entes federativos;

 Clara definição de estratégia, alinhada às políticas públicas, realmente
necessárias;

 O GDF é o primeiro governo a implantar a política de governança;

 Transformar o GDF no ente federativo de maior referência em
governança pública;

 Uso eficiente dos recursos públicos;

 Evitar desvios, fraudes e corrupção.

 

• Condução da política de governança.Governador

• Assessoramento ao governador na condução 
das políticas e serviços públicos.

Conselho de 
Governança

• Execução da politica de governança.
Órgãos e entidades 
da Administração 
Pública distrital

• Implementação da política de governança 
pública nos respectivos órgãos.

Alta Administração

• Promoção e monitoramento da política de 
governança em seus respectivos órgãos.

Comitê Interno de 
Governança

Principais 
responsáveis 
pela política 

de governança 
pública 
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Conselho de Governança Pública (CGov)
Decreto nº 39.736/2019 

 

Art. 9º O CGov é composto por:

I. Secretário de Estado-Chefe da Casa Civil;

II. Secretário de Estado de Fazenda, Planejamento, Orçamento e Gestão;

III. Secretário de Estado Controlador-Geral;

IV. Secretário de Estado de Saúde;

V. Secretário de Estado de Educação;

VI. Secretário de Estado de Segurança Pública.
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Promover 
o diálogo 

institucional

Dar agilidade 
na solução 

dos  
problemas  

comuns

Identificar 
e tratar as 

fragilidades 
de gargalos 

Disseminar 
boas práticas 

de 
governança

Coordenar 
ações de 

melhorias de 
governança

Promover 
o avanço 

institucional

 

CGov

Principais 
responsáveis 
pela política 

de governança 
pública 
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Conselho de Governança Pública (CGov)

Liderança

Estratégia

Controle

CENTRO DE 
GOVERNO

COMITÊ

Casa Civil; Fazenda, 
Planejamento, Orçamento e 
Gestão; Controladoria; Saúde; 
Educação e Segurança  

Secretários de Estado; 
Subsecretários; Assessoria 
de Gestão Estratégica e 
Projetos

B
O

T
T

O
M

-U
P

T
O

P
-D

O
W

N

 

Conselho de Governança Pública– Deliberativo 
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Comitê Interno de Governança 
Dirigir e monitorar

Comitê Interno de Governança:
garantir o desenvolvimento e a apropriação das
melhores práticas de governança de forma contínua
e progressiva, nos termos estabelecidos pelo CGov.

 

Diretrizes da governança pública (art. 4o)

 Buscar resultados para a sociedade;

 Promover a desburocratização, a racionalização administrativa,
a modernização da gestão pública e a integração dos serviços públicos;

 Monitorar o desempenho e avaliar a concepção, a implementação e os
resultados das políticas públicas;

 Articular instituições e coordenar processos para melhorar a integração
entre os diferentes níveis e esferas do setor público;
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 Incorporar padrões elevados de conduta pela alta Administração;

 Implementar controles internos fundamentados na gestão de risco;

 Manter processo decisório orientado pelas evidências;

 Promover a participação social;

 Promover a tomada de decisão, levando em consideração a avaliação dos
ambientes interno e externo da organização e dos diferentes interesses da
sociedade.

 

Funções de 
governança e 

gestão

Funções de governança

a) Definir o direcionamento 
estratégico;

b) Supervisionar a gestão;

c) Envolver as partes 
interessadas;

d) Gerenciar riscos estratégicos;

e) Gerenciar conflitos internos;

f) Auditar e avaliar o sistema             
de gestão e controle;

g) Promover a prestação                     
de contas e responsabilidade,                  
e a transparência.

Funções de gestão

a) Implementar programas;

b) Garantir a conformidade com 
as regulamentações;

c) Revisar e reportar o progresso 
de ações;

d) Garantir a eficiência 
administrativa;

e) Manter a comunicação com as 
partes interessadas;

f) Avaliar o desempenho e    
aprender.
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Importância da política de governança

A política de governança representa um esforço coordenado
e sistemático para melhorar a governança nas instituições públicas do
Distrito Federal.

 Ajuda as instituições a identificar com mais precisão as necessidades e
as expectativas da sociedade (valor público);

 Permite a formulação e a implementação das políticas que de fato
atenderão a esses interesses.

 

Fatores Relevância

Fortalecimento da confiança;

Ganho de legitimidade, com 
aumento da adesão voluntaria às 
regras sociais e redução de 
burocracia;

Estímulo à integração e à 
coordenação das iniciativas;

Criação de abordagem integrada;

Criação de patamares mínimos de 
governança.

Redução de fragilidades de 
modelos de governança, 
permitindo melhores entregas.
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Políticas públicas

Conjunto 
articulado e 

estruturado de 
ações e 

incentivos que 
buscam alterar 
uma realidade 
em resposta a 
demandas e 

interesses dos 
atores 

envolvidos

“o que fazer” 

mobilização 
político-

administrativa 
para articular e 
alocar recursos 
e esforços para 

tentar 
solucionar dado 

problema 

“como fazer” Aonde 
chegar

CICLO DAS POLÍTICAS 
PÚBLICAS

 

Ciclo das políticas públicas

Desenhar 
políticas

Implementar 
políticas 

Medir 
resultados

Avaliar 
resultados e 

aprendizados

Avaliar as 
evidências 
disponíveis

Melhora no 
impacto público

Avaliar as 
evidências 
disponíveis 

O acompanhamento das políticas
públicas permite ajustes preventivos
do desenho da política, gerando
resultados positivos e criando
círculo virtuoso de melhorias e
aprendizados.
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 Políticas são apresentadas
em diferentes estágios de
maturação.

 Secretarias e órgãos têm 
capacidades distintas.

 Limite de gastos exige 
priorização ativa.

 Demanda social crescente por:

» serviços públicos de 
qualidade;

» efetividade no uso dos 
recursos;

» transparência.

É necessário 
políticas mais 

efetivas

Contexto: necessário melhorar formulação e efetividade de
políticas, respeitando limites de gasto e atendendo a
expectativas.

 

 Melhorar formulação de políticas para garantir resultados 
efetivos.

 Criar padrão de formulação e debate de políticas.

 Decidir e priorizar de forma mais objetiva e transparente.

 Garantir maior custo-efetividade.

Objetivo é orientar os órgãos para políticas com melhores

resultados.
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Ciclo da política pública

Lógica de resolução de problemas: “problemas ou demandas públicas”. 

Constituído por cinco estágios

Resolução aplicada a problemas Estágios do ciclo da política pública

1 Reconhecimento do problema 1 Formação de agenda 

2 Propostas de solução 2 Formulação da política 

3 Escolha da solução 3 Tomada de decisão política 

4 Efetivação da solução 4 Implementação da política 

5 Monitoramento dos resultados 5 Avaliação da política 

 

Governo 
trabalhando de 
forma integrada 

e coesa,

desenhando 
políticas por 
meio de um 

processo 
estruturado,

garantindo que 
está endereçando 
os interesses da 

sociedade.

E, para  (não) concluir...
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Resumo

1. Produção de informações e 
análise de dados estratégicos  
para as administrações regionais;

2. Monitoramento de ações 
estratégicas;

3. Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável nas RAs;

4. Aperfeiçoamento do processo de 
planejamento e definição de 
prioridades nas RAs.

 

Princípios de governança                                                               
para administradores regionais
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Governança – Metas nos ODS

16.5 Reduzir substancialmente a corrupção e o
suborno em todas as suas formas;

16.6 Desenvolver instituições eficazes, responsáveis
e transparentes em todos os níveis;

16.7 Garantir a tomada de decisão responsiva,
inclusiva, participativa e representativa;

16.10 Assegurar acesso público a informação
[...] em conformidade com a legislação nacional. [...]

 

Produção de informações 
e análise de dados estratégicos
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Novidades na produção de informações

1o Informações de dados e registros realizados
pelas instituições públicas.

a. gestão de grandes bases de dados públicos
disponíveis.

2o Pesquisas de opinião e levantamento de
informações – censos, pesquisas amostrais,
Pesquisas de Opinião e Satisfação (PDAD
Codeplan).

 

3o Ferramentas colaborativas.

a. Mídias sociais vêm produzindo informações
em tempo real.

 Como se utilizar dessas informações?
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Como utilizar essas 
informações? 
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Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 
da Agenda 2030 nas RAs

 

Objetivo 11 – Tornar as cidades e os 
assentamentos humanos inclusivos, 
seguros, resilientes e sustentáveis.

 Habitação segura e urbanização de favelas;

 Transporte seguro e acessível;

 Urbanização inclusiva e sustentável;

 Proteção do patrimônio cultural e natural;

 Catástrofes, perdas econômicas e de vidas;
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 Qualidade do ar e gestão dos resíduos para
reduzir impactos da urbanização;

 Espaços públicos seguros, inclusivos e verdes;

 Áreas urbanas, periurbanas e rurais sustentáveis;

 Assentamentos humanos inclusivos e adaptados
a mudanças do clima;

 Mortes e pessoas afetadas por desastres.

 

Cidades resilientes: quatro das 10 metas 
são bem objetivas.

 Até 2030, 100% das habitações seguras,
adequadas e a preço acessível, com acesso aos
serviços básicos (11.1);

 Até 2030, 100% das favelas urbanizadas (11.1);

 Até 2030, 100% de acesso a sistemas de
transporte seguros, acessíveis, sustentáveis e a
preço acessível por meio da expansão dos
transportes públicos (11.2); e

 Até 2030, 100% de acesso a espaços públicos
seguros, inclusivos, acessíveis e verdes (11.7).
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15 – Ecossistemas: cinco metas são bem objetivas

 Até 2020, 100% de conservação, recuperação e uso sustentável de 
ecossistemas terrestres e de água doce interiores (15.1); 

 Até 2020, deter o desmatamento, restaurar florestas degradadas e 
aumentar, substancialmente, o florestamento e o reflorestamento 
(15.2); 

 

 Até 2020, proteger e evitar a extinção de espécies ameaçadas (15.5); 

 Até 2030, restaurar a terra e o solo degradado, incluindo terrenos 
afetados pela desertificação, secas e inundações (15.3); e

 Até 2020, reduzir significativamente o impacto de espécies exóticas 
invasoras em ecossistemas terrestres e aquáticos, e controlar ou 
erradicar as espécies prioritárias (15.8).  
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ODS 6 – ÁGUA

Nível 1

 6.1 – Percentual da população que utiliza fontes de água potável melhorada.

 6.2 – Percentual da população que utiliza instalações sanitárias melhoradas.

 6.a – Fluxo total oficial para abastecimento de água e saneamento, por
destinatário em USD14 constante (milhões).

 

 6.b.1 – Percentual de administrações locais com procedimentos e políticas 
estabelecidas e operacionais para a participação de comunidades locais na 
gestão da água e saneamento.

Nível 2

 6.4 – Nível de estresse hídrico: retirada de água doce como uma proporção 
dos recursos de água doce disponíveis em percentual.
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Aperfeiçoamento do processo de planejamento                
e definição de prioridades nas RAs
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Análises recentes sobre as UPTs

http://www.codeplan.df.gov.br/wp-
content/uploads/2018/02/Caracteriza%C3%A7%C3
%A3o-Urbana-e-Ambiental-da-UPT-Central-
Adjacente-1-2018.pdf

http://www.codeplan.df.gov.br/wp-
content/uploads/2018/02/Caracteriza%C3%A7%C3
%A3o-Urbana-e-Ambiental-da-UPT-Central-
Adjacente-2-2018.pdf

http://www.codeplan.df.gov.br/wp-
content/uploads/2018/02/Caracteriza%C3%A7%C3
%A3o-Urbana-e-Ambiental-da-UPT-Leste-2018.pdf

 

http://www.codeplan.df.gov.br/wp-
content/uploads/2018/02/Caracteriza%C3%A7%C3
%A3o-Urbana-e-Ambiental-da-UPT-Norte-2018.pdf

http://www.codeplan.df.gov.br/wp-
content/uploads/2018/02/Estudo-Urbano-
Ambiental-Unidade-de-Planejamento-Territorial-UPT-
SUL.pdf

http://www.codeplan.df.gov.br/wp-
content/uploads/2018/02/Estudo-Urbano-
Ambiental-Unidade-de-Planejamento-Territorial-UPT-
OESTE.pdf
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https://www.youtube.com/watch?v=FlTDqRmS5Ig 

 

http://egov.df.gov.br

 

 


	Capa apostila.pdf
	Página 1
	Página 2
	Página 3
	Página 4
	Página 5
	Página 6
	Página 7
	Página 8
	Página 9
	Página 10
	Página 11
	Página 12
	Página 13
	Página 14


