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SECRETÁRIOS DEBATEM 
MEIOS PARA MELHORAR PRÁTICAS 

DE GOVERNANÇA NOS ESTADOS
Titulares das Secretarias de Estado da Administração reuniram-se em Belém  

a fim de buscar soluções para modernizar a gestão pública
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ExPERIêNCIAS DE 
REAjuSTE COM E SEM 

DATA-BASE
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PARÁ REESTRuTuRA 
PLANOS DE CARREIRA

Secretários de Estado participam do 91º Fórum Consad

Nº 48
91º Fórum

setembro de 2013
belém - PA
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O 91º Fórum Nacional de Secretá-
rios de Estado da Administração 
aconteceu nos dias 19 e 20 de 

setembro, no Hotel Hilton, em Belém, 
no Pará. Organizado pelo Conselho Na-
cional de Secretários de Estado da Admi-
nistração (Consad), o encontro  discutiu 
ações que visam promover melhorias e 
inovações na gestão pública nacional. 

Na ocasião, o secretário da Pro-
moção Social  do Pará,  Alex Fiúza, 
representou o governador do Estado, 
Simão Jatene. Também foram regis-
tradas as presenças dos secretários da 
Administração do Acre, de Alagoas, da 
Bahia, do Espírito Santo, de Goiás, do 
Maranhão, de Minas Gerais, do Pará, 
do Paraná, do Rio de Janeiro, do Rio 

Grande do Norte, do Rio Grande do Sul, 
de Santa Catarina, de Tocantins e do 
Distrito Federal. 

Na cerimônia de abertura, o pre-
sidente do Consad, Eduardo Diogo, 
ressaltou que as palestras e os deba-
tes que fizeram parte da programação 
desse fórum traduziram as razões e os 
efeitos dos protestos populares veri-
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editorial

As manifestações político 
sociais, realizadas sobretudo no 
mês de junho, ainda refletem 
na pauta de discussões dos 
secretários de Estado da Ad-
ministração/Gestão de todo o 
País. Estamos mobilizados para  
melhorar a gestão pública e o 
atendimento ao cidadão. 

O tema foi  amplamente 
discutido durante o 91º Fórum 
Consad, realizado em Belém do 
Pará, com a palestra do cientista 
político Edison Nunes. Ele in-
vestigou os fatores que teriam 
culminado em manifestações 
populares e como a gestão pú-
blica constitui, ao mesmo tem-
po, fonte de problema e de solu-
ção para esses movimentos. 

Durante dois dias de traba-
lho, participamos de debates 
sobre experiências inovadoras 
no Estado do Pará  e a política de 
recomposição salarial dos funcio-
nários públicos estaduais, com 
relatos de experiência de Minas 
Gerais e do Distrito Federal.

Nossos encontros trimes-
trais são muito importantes, 
pois incentivam o intercâmbio 
das ações que os estados reali-
zam. É um grande Fórum, onde 
secretários de Estado de todo o 
Brasil, de modo absolutamen-
te suprapartidário, discutem 
ações com o objetivo de melho-
rar a gestão pública brasileira. E 
que essa melhora possa ser sen-
tida na ponta, pelos brasileiros.   

TRABALHO PARA 
O CIDADãO

Presidente do Consad, Eduardo Diogo
Evento foi realizado no Hotel Hilton, em Belém (PA)

ficados nos últimos quatro meses no 
Brasil. Ganharam destaque os temas 
relacionados à melhoria da qualidade 
dos serviços prestados aos cidadãos, 
a política de recompo-
sição salarial, a situação 
f i sca l  dos  Estados  e  a 
forma como promover a 
liderança do setor públi-
co. “Temos uma agenda 
da mais alta relevância, 
a inda mais  neste  mo -
m e n t o  d e  m a n i fe s t a -
ções,  impor tantíssimo 
do ponto de vista social e político”, 
enfatizou o presidente.  

A secretária de Estado de Adminis-
tração do Pará, Alice Viana, anfitriã do 
evento, disse que o Consad tem atuado 
como “um verdadeiro mecanismo de 
fortalecimento do pacto federativo 
do Brasil”. Para ela, o interesse público 
sempre esteve à frente das diferenças 
partidárias e ideológicas dos secretá-

rios, nos debates articulados no âmbito 
do Conselho. 

Alice Viana salientou, ainda, os desa-
fios de gerência governamental enfren-

tados pelo Pará, estado 
que dispõe de um quadro 
de 107 mil servidores, dis-
tribuídos em 75 órgãos da 
administração estadual, 
para executar políticas pú-
blicas para 7,8 milhões de 
habitantes, em 144 muni-
cípios. “Temos um plano 
de gestão focado em resul-

tados para que possamos desenvolver 
e aprimorar cada vez mais o âmbito das 
políticas públicas paraenses”, destacou. 
“Neste encontro, tivemos a oportunida-
de de conhecer um pouco mais sobre es-
sas práticas de gestão e contribuir com 
o compartilhamento de experiências 
entre os diversos Estados”, justificou. 

O secretário da Promoção Social 
paraense, Alex Fiúza, provocou os parti-

cipantes lembrando os gran-
des  desafios, como o forma-
lismo, que o Brasil precisa 
enfrentar para crescer e tor-
nar-se, de fato, uma repúbli-
ca. “Vivemos hoje a ditadura 
do formalismo”, concluiu.

SERRA GAúCHA
O próximo Fórum Consad 

já tem data e local definidos: 
dias 21 e 22 de novembro, na 
Serra Gaúcha, nas cidades de 
Canela e Gramado. 

O secretário Alex Fiúza representou o governador Simão Jatene
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Só no ano passado, o Governo 
de Minas Gerais destinou R$ 1,74 bi-
lhão para despesas com pessoal. Esse 
total é 119,6% maior do que o valor 
previsto na lei que instituiu a política 
remuneratória dos servidores públicos 
estaduais, valor calculado em R$ 794,2 
milhões. O montante representa mais 
do que o dobro da previsão, segundo a 
secretária de Estado de Planejamento 
e Gestão de Minas Gerais e vice-pre-
sidente do Consad, Renata Vilhena, 
que contou um pouco da experiência 
do governo com relação à política de 
recomposição salarial com data-base, 
fixada em outubro.  

A novidade, que atendeu a uma 
antiga reivindicação dos servidores 
públicos, traz também a apresentação 
anual do índice de recomposição para 
o Comitê de Negociações Sindicais 
(Cones), um espaço permanente de 
negociação entre o governo e as enti-
dades representativas dos servidores 
públicos do Executivo mineiro. 

Todos os benefícios estão descri-
tos na Lei nº 19.973/2011, que esta-
belece as diretrizes e os parâmetros 

Cases de Minas Gerais e do Distrito Federal revelam experiências positivas 
de reajuste com e sem data-base, cujo sucesso está no planejamento

MINAS E Df INVESTEM EM POLíTICA 
REMuNERATóRIA EfICIENTE 

Renata Vilhena apresenta números de MG

para a política remuneratórias dos 
servidores públicos estaduais da admi-
nistração direta, das autarquias e das 
federações vinculadas ao Poder Execu-
tivo. “Os aprendizados com essa nova 
política foram muitos, entre eles, o de 
que é preciso fixar uma data-base para 
o reajuste dos funcionários. Assim, o 
governo pode se planejar e garantir 
a sua capacidade de pagamento sem 
comprometer outros investimentos”, 
defendeu. 

ExEMPLO DO Df
O Governo do Distrito Federal vem 

conduzindo as negociações coletivas 
com seus servidores buscando sempre 
o consenso direto com as respectivas 
representações sindicais. “O objetivo 
desse processo foi buscar o encami-
nhamento e o equilíbrio de todas as 
negociações do serviço público para 
o DF, conciliando os interesses do 
Estado, do servidor e da sociedade”, 
afirmou o secretário de Administração 

Pública do Distrito Federal, 
Wilmar Lacerda. 

Segundo o secretário, 
os reajustes sem data-base 
para o GDF foram adaptados 
à disponibilidade financei-
ra e orçamentária, “sempre 
respeitando os limites da Lei 
de Responsabilidade Fiscal; 
dessa forma, atende a todas 
as reivindicações dos seus 
servidores, conciliando os 
interesses do Estado e da so-
ciedade. Essa ação é inédita 
na história do serviço públi-
co do DF”, declarou. 

Wilmar Lacerda revela o plano remuneratório do DF
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Manifestações, em forma de 
protestos de populares, que 
vêm movimentando o ce -

nário político-social de todo o Brasil 
desde meados de junho deste ano,  foi 
tema da palestra ministrada pelo cien-
tista político Edison Nunes, professor 
do Departamento de Política da Pon-
tifícia Universidade Católica de São 
Paulo (PUC/SP). 

Edison Nunes investigou os fatores 
que teriam culminado em manifesta-
ções populares e como a gestão públi-
ca constitui, ao mesmo tempo, fonte 
de problema e de solução para esses 
movimentos. Estudioso da retórica e 
do pensamento de Nicolau Maquiavel, 
ele ressaltou que um dos principais 
conselhos do filósofo italiano vem 
sendo ignorado por  aqueles  que 
governam o País – o de ter o povo ao 
seu lado. “Essas formas de manifesto 

O cientista político Edison Nunes analisou as razões e os efeitos  causados pelas mobilizações populares

POR uMA GESTãO PúBLICA CAPAz DE 
GERIR OS RECuRSOS DO CIDADãO 

aparecem porque as massas popula-
res não encontram, nas instituições, 
canais válidos para expressar os seus 
anseios”, justificou. 

De acordo com o cientista político, 
o momento é oportuno para refletir 
sobre o que a população espera de 
todas as instâncias do poder público. 
“Essa tendência começou isolada, mas 
já ultrapassou a fronteira nacional. É 
uma ação global, que se refletiu em 
um estímulo negativo e reativo da 
sociedade perante os serviços que lhe 
são oferecidos. Isso é fruto da ascensão 
da tecnologia da informação, especi-
ficamente da internet, que conseguiu 
agregar os jovens questionadores de 
resultados por meio de uma pauta que 
contempla uma pluralidade de deman-
das”, afirmou. 

Para ele, o governo tem pela frente 
um desafio enorme, uma vez que a fé do 

povo  na atuação sociopolítica do Esta-
do está muito abalada, principalmente 
porque os cidadãos não enxergam laços 
entre  os atos do Estado e os anseios da 
população, o que resulta em uma insa-
tisfação generalizada. “É uma descrença 
total! Porém, acredito que a questão da 
colaboração federativa tem um papel 
fundamental no redesenho dessas po-
líticas de gestão pública, com definição 
de estratégias mais específicas nos Esta-
dos”, pontuou.

Para o especialista, a troca de ex-
periências em prol da modernização 
da gestão pública, mote que norteia o 
Fórum do Pará, é de “suma importância 
para se encontrar alternativas que ge-
rem, efetivamente, melhorias no aten-
dimento às necessidades que afligem 
o cidadão, com autoridades capazes de 
ouvir, responder e procurar resolver os 
seus reclamos”, concluiu.   

Edison Nunes faz análise sobre manifestações populares
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O secretário de Comunicação do 
Estado do Pará, Ney Messias Jú-
nior, encontrou-se com os jorna-

listas que assessoram as Secretarias de 
Estados da Administração e compõem o 
Grupo de Trabalho de Comunicação do 
Consad. Da reunião, que acontece a cada 
três meses, participaram  os gestores de 
comunicação de Alagoas, da Bahia, do 
Ceará, do Distrito Federal, do Pará, do Rio 
de Janeiro e de Tocantins. 

Ney Messias, que acumula larga ex-
periência na área de comunicação social, 
principalmente no telejornalismo e em 
novas mídias, revelou que a base da sua 
gestão foi a implantação e a intensifica-
ção da comunicação digital e o aumento 
do número de plataformas para que  o 
governo se comunique de forma trans-
parente com a população. “Antes de 
lançar qualquer ferramenta, levamos em 
consideração os 8Ps que regem o marke-
ting digital, que englobam: pesquisa, 
planejamento, produção, publicação, 
promoção, propagação, personalização 
e precisão”, comentou. “A comunicação 
digital ainda é um grande tabu para os 
governos. No entanto, nessa eleição, ela 
será decisiva e, se não tiver uma estra-
tégia bem planejada, não será possível 
explorá-la”, enfatizou.

Para ajudar a expandir as notícias 
do Estado, o secretário conta com uma 
ferramenta inovadora e pioneira – a 
SG.Net.  Por meio dela, a Secom realiza, 
diariamente, reunião de pauta com 120 
assessores de comunicação do Pará para 
discutir os assuntos que estão em voga 
na região e os alerta sobre possíveis 
crises. “No final do mês, é gerado um 
relatório para todos os secretários-exe-
cutivos, sobre a produção de conteúdo 
jornalístico de cada lugar, a frequência 
de participação de cada um dos assesso-

Secretário de Comunicação do Pará defende a comunicação 
digital como gestora de manutenção de conteúdo 

IDEIAS INOVADORAS EM MíDIAS SOCIAIS 
PARA AÇõES GOVERNAMENTAIS

res e as  pautas  sugeridas que ganharam 
destaque na mídia”, completou. 

ExEMPLO A SER SEGuIDO
Ney Messias tem a sua disposição 

mídias consideradas essenciais para 
abastecer as estratégias de comunica-
ção governamentais, como a Agência 
Pará de Notícias, com 3 milhões de 
acessos por ano, que contempla banco 
de imagens, fotos, vídeos e áudios. A 
sua propagação integrada, afirmou o 
secretário, incluiu inserções no Twitter 
e no Facebook. “Hoje não somos só te-
lespectadores de informação, mas, sim, 
produtores de conteúdo”. 

Recentemente, a pedido do gover-
nador Simão Jatene, foi criado o Governo 
Digital, um programa de auditório virtual 
que transmite, pela TV Cultura local, um 
bate-papo entre governante, jornalistas, 
plateia e internautas (nem sempre sim-
patizantes com o governo), sobre temas 
preestabelecidos. “É uma exposição gran-
diosa e a melhor maneira de desmentir 
boatos, por exemplo, já que adotamos 
uma postura transparente e verdadeira 
perante a sociedade”, justificou. 

O Pará Responde é outro progra-
ma de comunicação,  por meio do 
qual o cidadão  tem ampla liberdade 
para fazer perguntas ao representan-
te de um órgão público qualquer,  e 
obtém dele uma resposta em até 48 
horas, por vídeo, que chega a sua cai-
xa de e-mail e pode ser replicada nas 
redes sociais.

CONSAD NAS REDES
Ciente da importância e da dinâ-

mica das redes sociais, o Consad criou 
um perfil corporativo no Facebook (@
consad) e no Twitter (@consad_). A in-
tenção é estreitar os laços sociais com 
pessoas interessadas nos conteúdos 
pertinentes ao universo da gestão 
pública, tema que rege o trabalho do 
Conselho. Os canais funcionam como 
uma mídia de relacionamento, no qual 
os seguidores ficam sabendo, em tem-
po real, por exemplo, notícias de fóruns 
e congressos realizados pelo Consad. 
Assim, podem ser direcionados ao 
website da instituição, onde irão ler a 
informação completa sobre o assunto 
que desejam conhecer.    

Ney Messias fala sobre comunicação digital
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Secretária Alice Viana fala sobre inovações no Estado do Pará

Alice Viana, secretária de Estado 
de Administração do Pará, pro-
feriu a palestra “Experiências 

Inovadoras”, na qual apresentou um 
panorama de um projeto que esta-
belece um conjunto de princípios, 
diretrizes, orientações, estratégias e 
normas para os quadros de cargos de 
provimento efetivo e das carreiras das 
cidades e dos municípios paraenses. 

Segundo a secretária, essa reestru-
turação foi incentivada, entre outros 
motivos, pela  necessidade de atuali-
zação. “Com o desenvolvimento desse 
trabalho, chegamos a uma decisão cla-
ra de que estamos com uma enorme 
necessidade de adequação ao Regime 
Jurídico Único”, mencionou. “As no-
menclaturas utilizadas ainda são anti-
gas, como mecanógrafo”, acrescentou. 

O estudo durou quase dez meses, 
entre reuniões, planejamento e apre-
sentação final, e foi direcionado às seto-
riais dos 75 órgãos que fazem parte do 
governo estadual. “Mergulhamos den-
tro da estrutura da administração para 
que isso pudesse ser viabilizado. Foi um 
trabalho hercúleo, no qual se tem um 
contexto de cada categoria olhando 
apenas a sua realidade”, explicou. 

NOVO MODELO DE GESTãO
A t itular  da Sead-PA divulgou 

os resultados das dez etapas,  que 
consistiram em: a) construção de um 
plano de ação; b) elaboração de um 
diagnóstico situacional; c) análise e 
avaliação do marco legal normativo; 
d)  levantamento dos cargos efetivos; 
e) definição de diretrizes para a elabo-
ração dos Planos de Cargos, Carreiras 
e Remuneração (PCCR); f ) criação de 
anteprojeto de lei; g) criação de um 

Estudo foi direcionado às setoriais dos 75 órgãos da administração e,  
após validação, segue para sanção do governador Simão Jatene

ESTRATÉGIA INOVADORA PARA 
REESTRuTuRAR PLANOS DE CARREIRA

manual do trabalho; h) desenvolvi-
mento de um planejamento de capa-
citação;  e i) relatório final. “A próxima 
etapa é a validação do projeto, que, 
posteriormente, deverá ser enviado ao 
governador Simão Jatene, para o devi-
do encaminhamento”, frisou. 

Para a formulação do projeto de 
reestruturação de cargos do Estado re-
correu-se à consultoria do Instituto Pu-
blix, no âmbito do Programa Nacional 

de Apoio à Modernização da Gestão 
dos Estados e do Distrito Federal (PNA-
GE). O projeto integra o conjunto de 
ações do Modelo de Gestão por Resul-
tados do Pará, em cumprimento às me-
tas estratégicas do governo, que visam 
também a  estabelecer instruções para 
a concretização dos PCCRs, tanto do 
quadro geral da administração quanto 
dos diversos órgãos e entidades que 
possuem demandas específicas.    
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Durante o Fórum do Pará, a presi-
dente do Grupo de Gestores das 
Finanças Estaduais (Gefin), Célia 

Carvalho, falou sobre a articulação entre 
o  Gefin e o Confaz (Conselho Nacional 
de Política Fazendária) no contexto fe-
derativo. O Grupo presta assessoramen-
to aos secretários de Fazenda, Finanças 
e Tributação, no Conselho Nacional de 
Política Fazendária, com o objetivo de 
padronizar procedimentos, soluções 
e sistemas nas áreas de gestão fiscal e 
financeira entre os Estados brasileiros. 

Segundo Célia Carvalho, os grupos  
analisam e discutem ações conjuntas 
a fim de melhorar as finanças públicas 
de cada Estado. “O Federalismo requer 
arranjos institucionais dinâmicos e, no 
caso do Brasil, existe um compromisso 
de tentar equilibrar a capacidade de 

GEfIN ANALISA CENÁRIO ATuAL DAS 
fINANÇAS PúBLICAS DO BRASIL

EM BuSCA DE uM COMPORTAMENTO 
ORGANIzACIONAL MAIS EfICAz

Equilibrar a verba da arrecadação com a distribuição de gastos é o 
grande desafio dos 26 Estados da Federação e do Distrito Federal

arrecadação com a distribuição de 
competências e responsabilidade de 
gastos”, argumentou. E completou, 
dizendo: “Temos um terreno fértil para 
encontrar soluções compartilhadas que, 

Articulação entre Gefin e Confaz foi tema da palestra de Célia Carvalho

Rosana Reis, professora visitan-
te da Fundação Dom Cabral, 
ministrou palestra sobre a 

evolução da liderança no setor pú-
blico, que tem como base a recipro-
cidade nas relações interpessoais. 
“Se os líderes estão comprometidos 
claramente com a inovação, o com-
portamento organizacional se torna 
facilmente eficaz, principalmente 
se as motivações individuais e as do 
grupo forem de natureza intrínseca”, 
avaliou. 

A professora defendeu que é 
preciso investir na criatividade: em 
novas ideias,  em novos métodos 

de ensino, em novos projetos, em 
novos paradigmas e, especialmente, 
em chefias mais comprometidas 
com a inovação. “É imprescindível 
ter pessoas preparadas e entusias-
madas, que combinem habilidades 
técnicas com interpessoais”, afir-
mou. E esse processo de modernizar 
as regras cooperativas conta, con-
forme a professora, com um grande 
aliado – as mídias digitais –, “que 
cruzam as fronteiras institucionais 
da empresa, com novos espaços de 
diálogo para trocas de experiências, 
agregando conhecimento e vanta-
gens competitivas”.   

Especialista em recursos humanos e gerência comenta a evolução 
da liderança no setor público por meio do pensamento inovador

Rosana Reis fala sobre inovação

consequentemente, se transformariam 
em responsabilidades assumidas pelos 
atores envolvidos nesse processo de 
decisão, aumentando as nossas chances 
de sucesso”.    
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Congresso Consad, que acontece em março de 2014, em Brasília, vai 
discutir a forma de  modernizar a gestão pública de forma sustentável

Os indicadores finais do ciclo de ações do Prodev traçam um diagnóstico 
sobre educação, saúde, segurança pública e pesquisa salarial do Brasil

GESTãO PúBLICA COMO SINÔNIMO 
DE SuSTENTABILIDADE

fORTALECIMENTO DE uMA CuLTuRA 
DE GESTãO PARA RESuLTADOS

J O R N A L   D O   C O N S A D

PRESIDêNCIA – Eduardo Diogo – Secretário do Planejamento e 
Gestão do Estado do Ceará • VICE-PRESIDêNCIA – Renata Vilhena 
– Secretária de Estado de Planejamento e Gestão de Minas Gerais • 
Wilmar Lacerda • Secretário de Estado da Administração Pública 
do Distrito Federal • juNTA fISCAL – Secretária de Estado de Ges-
tão Administrativa do Acre, flora Valadares Coelho • Secretário 
de Estado de Gestão e Planejamento de Goiás, Giuseppe Vecci • 
Secretário de Estado da Gestão e Previdência do Maranhão, fabio 
Gondim • Secretário de Estado da Gestão Pública de Alagoas, Ale-
xandre Lages Cavalcante • Secretário de Estado da Administração 
do Amapá, Aguinaldo Balieiro da Gama • Secretária de Estado de 
Administração e Gestão do Amazonas, Lígia Abrahim fraxe Licatti 
• Secretário de Estado da Administração da Bahia, Edelvino da Silva 
Góes filho – interino • Secretário de Estado de Gestão e Recursos 
Humanos do Espírito Santo, Aminthas Loureiro junior • Secretário 
de Estado da Administração de Mato Grosso, francisco faiad • 
Secretária de Estado da Administração de Mato Grosso do Sul, Thie 
Higuchi Viegas dos Santos • Secretária de Estado da Administração 

do Pará, Alice Viana Soares • Secretária de Estado da Administração 
da Paraíba, Livânia Maria da Silva farias • Secretária de Estado da 
Administração e da Previdência do Paraná, Dinorah Botto Portugal 
Nogara • Secretário de Estado da Administração de Pernambuco, 
Décio josé Padilha da Cruz • Secretário de Estado da Administração 
do Piauí, Paulo Ivan da Silva Santos • Secretário de Estado de Pla-
nejamento e Gestão do Rio de Janeiro, Sérgio Ruy Barbosa Guerra 
Martins • Secretário de Estado da Administração e dos Recursos 
Humanos do Rio Grande do Norte, Antônio Alber da Nóbrega • 
Secretário de Estado da Administração e dos Recursos Humanos do 
Rio Grande do Sul, Alessandro Pires Barcellos •Secretário de Estado 
da Administração de Rondônia, Rui Vieira de Sousa • Secretária de 
Estado da Gestão Estratégica e Administração de Roraima, Gerlane 
Baccarin • Secretário de Estado da Administração de Santa Catarina, 
Derly Massaud de Anunciação • Secretário de Estado de Gestão Pú-
blica de São Paulo, Davi zaia • Secretário de Estado do Planejamento 
e Gestão de Sergipe, jefferson Dantas Passos • Secretário de Estado 
da Administração de Tocantins, Lucio Mascarenhas Martins.

Os últimos indicadores do Progra-
ma de Apoio ao Desenvolvimen-
to da Gestão para Resultados 

(Prodev), financiado pelo Banco Inte-
ramericano de Desenvolvimento (BID), 
foram divulgados pela diretora do Cen-
tro de Estudos em Políticas Públicas da 
Fundação Dom Cabral, Juliana Chiari. O 
estudo traça um diagnóstico sobre edu-
cação, segurança pública e saúde, além 
de um sistema de formação de pesquisa 
salarial nacional de aproximadamente 46 

carreiras. “A maior importância do Prodev 
é a cultura não apenas de medir, mas 

também de monitorar e acompanhar 
os indicadores de gestão, voltados para 
oferecer o melhor serviço ao cidadão”, 
assegurou Juliana. Durante a apresenta-
ção, a especialista entregou dois sistemas 
de informação: um com acesso amplo, 
que é a base de conhecimento intitulado 
de “Biblioteca Digital”, e outro de acesso 
restrito aos conselheiros do Consad, que 
configuram informações mais estratégi-
cas para o fortalecimento de uma cultura 
de gestão para resultados.  
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Juliana Chiari apresenta resultado final do Prodev

O VII Congresso Consad de Ges-
tão Pública será realizado no 
período de 25 a 27 de março de 

2014, no Centro de Convenções Ulysses 
Guimarães, em Brasília, e terá como tema 
a gestão sustentável. O assunto foi esco-
lhido durante o Fórum do Pará, onde os 
secretários da Administração também 
deliberaram sobre uma agenda de coo-
peração para promover o lançamento do 
congresso nos estados, com o intuito de 
ampliar a divulgação desse que é o maior 
evento de gestão pública do Brasil.

Na ocasião, a consultora Evelyn Levy 
apresentou pesquisas de avaliação sobre 

o último congresso, cujos resultados, em 
geral, foram bem favoráveis, principal-
mente no que se refere aos painéis, que 
receberam 56% de aprovação com relação 
aos seus conteúdo, formato e organização. 
Cerca de 50% dos entrevistados declara-
ram que o evento é de suma importância 
para o intercâmbio com outros profissio-
nais e para a integração de redes de con-
tato. Quando questionados se estariam 
replicando as experiências discutidas no 
evento, 77% sinalizaram com um sim. 

jORNALISMO EM VOGA
As inscrições para o Prêmio Consad 

de Jornalismo 2014 começam no dia 1º 
de novembro deste ano e seguem até 
31 de janeiro de 2014. A premiação, que 
vai contemplar a mídia impressa com 
os melhores trabalhos sobre a moder-
nização da gestão pública, é dividida 
em categorias nacional e regional (esta 
última engloba as regiões Sul, Sudeste, 
Centro-Oeste, Norte e Nordeste). Os 
trabalhos serão avaliados por uma co-
missão julgadora, e os ganhadores serão 
conhecidos no dia 25 de março, durante 
a sessão de abertura do VII Congresso 
Consad. O regulamento estará disponí-
vel no site www.consad.org.br. 


