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Edição especial comemora 10
anos do Congesp no RN
Quase mil participantes, entre autoridades,
representantes da iniciativa privada,
servidores e gestores públicos, profissionais
da área e estudantes, estiveram reunidos
em Natal para os debates do 10º Congresso
de Gestão Pública do Rio Grande do Norte,
que teve como tema central “Inovação
na Governança Pública”. A abertura do
evento, já reconhecido como um dos mais
consolidados da área de Gestão Pública
em todo o Brasil, aconteceu na quintafeira (25), na sede da Escola de Governo
Cardeal Dom Eugênio de Araújo Sales.
“O diferencial desta edição é que estamos
fazendo um trabalho sobre a inovação
na governança, alinhado à modernização
que o governo vem desenvolvendo no
Estado, por meio da Secretaria de Estado
e Planejamento e Finanças do Governo
do Estado do Rio Grande do Norte, que
tem à frente o administrador Gustavo
Nogueira. Ele que vem implantando
mudanças significativas na gestão pública
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do nosso estado”, destacou a presidente do
Conselho Regional de Administração do
Rio Grande do Norte, Adm. Kate Cunha.
Além da presidente do CRA-RN, a tribuna de
honra foi composta por outras autoridades,
entre elas o governador do Estado, Robinson
Faria, o presidente do Conselho Federal
de Administração (CFA), Adm. Sebastião
Luiz de Mello, o secretário de Estado da
Administração e dos Recursos Humanos,
Cristiano Feitosa, a diretora Geral da Escola
de Governo do RN, Maria do Socorro Ferreira,
o reitor em exercício da Universidade
Federal do RN, José Daniel Diniz Melo e
o presidente da Federação das Indústrias
do Estado do RN (FIERN), Amaro Sales.
No discurso de abertura, o governador
do Estado afirmou que a gestão pública é
fundamentada em cada cidadão que compõe
o país e que a inovação começa pelas
pessoas com quem se escolhe trabalhar. “Fui
buscar na sociedade do nosso estado, nas
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universidades, no setor produtivo e no setor
rural, as pessoas que hoje compõem a minha
equipe de trabalho”, ressaltou Robinson Faria.

líder da Autarquia ressaltou também a
luta do Sistema CFA/CRAs para inserir
os administradores nessa gestão.

Na Conferência Magna, coordenada pelo
presidente Sebastião Mello, a especialista
na área de Gestão Pública e assessora do
Conselho Nacional de Secretários Estaduais
de Administração (CONSAD), Evelyn Levy,
destacou os desafios da Governança Pública
na América Latina. No âmbito econômico, a
conferencista, que é também consultora do
Banco Mundial e do Banco Interamericano
de Desenvolvimento (BID) e Doutora em
Administração, citou o baixo crescimento e a
baixa produtividade, além do decréscimo no
comércio internacional. “Nos últimos cinco
anos, houve um decréscimo no comércio,
incluindo a China que começa a ter um
papel não ativo”, contextualizou Evelyn
Levi. Já no plano político, ela deu ênfase a
problemas como a desconfiança de partidos
e políticos, nacionalismo e xenofobia.

“Esses profissionais, com a capacidade
que têm, podem contribuir com a
melhoria dos serviços prestados dentro
do âmbito municipal, com planejamentos
que atendam as reais necessidades das
populações locais”, concluiu o presidente.

Os painéis “Governança Inovadora” e
“Governança Municipal” deram sequência
aos debates do primeiro dia do Congesp. No
Painel “Governança Inovadora: o Projeto
do Rio Grande do Norte”, o secretário
de Estado e Planejamento e Finanças do
Governo do Estado do Rio Grande do Norte,
Gustavo Nogueira, abordou a participação
dos estados brasileiros no Produto
Interno Bruto, enquanto o empresário
Amaro Sales destacou a importância da
sociedade participativa na transformação
e inovação dos processos públicos.
Para o presidente do CFA, Adm. Sebastião
Mello, a temática escolhida desta edição
do Congesp mostra a responsabilidade
dos Conselhos Federal e Regionais
com a qualidade da gestão pública. O
3

O primeiro dia da décima edição do
Congresso de Gestão Pública do Rio Grande
do Norte teve ainda o lançamento do livro
“Gestão Dinâmica de Projetos – LifeCycle
CANVAS”, do professor Manoel Veras. O 10º
Congesp é uma realização do Governo do
Rio Grande do Norte, por meio da Secretaria
de Estado da Administração e dos Recursos
Humanos e Escola de Governo Cardeal
Dom Eugênio de Araújo Sales (EGRN),
em parceria com o CFA e o CRA-RN.
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Segundo dia do Congesp-RN discute inovação
na Gestão de Pessoas e Boa Governança
O painel “Avanços na Gestão Pública no
Nordeste” abriu o segundo dia do 10º
Congresso de Gestão Pública do Rio Grande
do Norte (Congesp), na última sexta-feira (26).
O evento, já reconhecido como um dos mais
consolidados da área de Gestão Pública em
todo o Brasil, aconteceu nos dias 25 e 26 de
agosto, na sede da Escola de Governo Cardeal
Dom Eugênio de Araújo Sales, em Natal.

Congresso. Criado em 2007, o evento tem o
objetivo de analisar e disseminar experiências
inovadoras em todas as esferas de Poder.
A importância reside ainda no estímulo
ao avanço da capacidade de formular,
implementar e mensurar políticas e ações
orientadas para resultados na gestão pública.

Gestão de Pessoas e Boa Governança

Um dos trabalhos selecionados para
apresentação, dentro do painel, foi do
estudante de Administração João Augusto
de Campos Avaristo (UFSCar – Campos
Sorocaba-SP). O acadêmico falou sobre
“A retenção de Talentos nas Organizações
Públicas: o Caso do Campus de Boituva
Federal de São Paulo”. A exposição destacou
fatores de retenção no trabalho, como
horário flexível, autonomia, carreira
sólida, qualidade de vida, relacionamento
e perfil de liderança, entre outros.

O segundo momento do Congresso foi
reservado ao painel “Gestão de Pessoas
para a Boa Governança”. Entre os temas
destacados para a apresentação estava
o papel das Escolas de Governo para
a mudança. De acordo com o gestor
governamental e assessor da Presidência da
Escola Nacional de Administração Pública
– ENAP, Ciro Campos Christo Fernandes, a
capacitação é fundamental para viabilizar o
processo de mudança na Gestão Pública.

Durante o evento, houve também o
lançamento do Selo comemorativo - parceria
com os Correios - alusivo aos dez anos do

“Ela tem que acontecer tanto no sentindo
de mobilizar os servidores e organizações
em torno de objetivos e metas, como
também no sentido de atualizá-los com
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o que há de mais moderno em termos de
gestão. E as Escolas de Governo são o tipo
de organização que melhor oferece esse
tipo de capacitação”, destacou o painelista.
Ainda segundo Ciro Fernandes, o
administrador é fundamental nesse processo.
“De todos os campos de conhecimento,
o que está mais aparelhado para encarar
complexidades da Administração Pública é
mesmo a Administração. Então, as pessoas
formadas nessa área têm maior potencial
de inovação para melhoria da gestão
pública”, concluiu o gestor governamental.
O encerramento ficou por conta do diretor
da Entheusiasmos Consultoria em Talentos
Humanos, Eduardo Carmello. O especialista
em Gestão Estratégica de Pessoas falou
sobre “Ética e Boa Governança”. Segundo
ele, não existe Governança sem ética.
O que se tem é apenas um plano.
“Outra segunda questão muito importante
em relação à ética é que no futuro próximo,
2035, por exemplo, nos planejamentos,
a ética será a única forma que vai
possibilitar o servidor de ser um agente de
transformação”, destacou Eduardo Carmello.
No entanto, o consultor e especialista
ponderou que o desafio da boa governança
exige firmeza de cada um. “Promover a ética
é desafiador porque temos acompanhado,
no Brasil, um nível de corrupção muito
grande. E ela existe porque eticamente não
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estamos fazendo um bom trabalho. Por isso,
a ética da argumentação é a mais importante
para exercer uma boa governança, isto é, a
possibilidade do servidor, na prática, poder
chegar ao chefe para argumentar e, se for
o caso, se recusar a fazer o que estiver
errado”, complementou Eduardo Carmello.
O 10º Congesp é uma realização do Governo
do Rio Grande do Norte, por meio da
Secretaria de Estado da Administração e
dos Recursos Humanos e Escola de Governo
Cardeal Dom Eugênio de Araújo Sales
(EGRN), em parceria com o CFA e o CRA-RN.
O tema central desta edição foi “Inovação
na Governança Pública”. O congresso reuniu
cerca de mil participantes, entre autoridades,
representantes da iniciativa privada,
servidores e gestores públicos, profissionais
da área e estudantes nos dois dias de evento.
De acordo com presidente do CRA-RN,
Adm. Kate Cunha, o Congesp deixa um
grande legado para o Rio Grande do Norte.
“Tendo em vista a inovação que está
sendo implantada no Estado, por meio da
Secretaria de Planejamento, acompanhamos
aqui como o projeto audacioso de
planejamento estratégico para os anos de
2017 a 2023 deve ser implantado. E vários
órgãos, inclusive o Conselho Regional de
Administração do Rio Grande do Norte,
estão atuando juntos à equipe do projeto
em prol de uma Gestão Pública mais
qualificada”, ressaltou Kate Cunha.
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Confira os vídeos da cobertura no CFATV Oficial:
Congesp recebe
quase mil
expositores
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Congesp tem
cobertura exclusiva
no CFATV

Congesp é
encerrado em
grande estilo
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