


O Programa 
INTEGRA

Governança do 
Ministério da 

Economia

Monitoramento 
dos comitês de 

governança

Agenda



O Programa INTEGRA



Motivação

• O Ministério da Economia se formou a partir da 
junção de 4 Ministérios: MF, MPDG, MDIC, MTE

• Estruturas distintas de governança e gestão, 
tanto para tratar os aspectos internos à sua gestão
quanto para se relacionar com os agentes externos
ao órgão

• Necessidade de:

• Convergir estruturas;

• Integrar esforços estruturais;

• Facilitar o processo decisório;

• Monitorar a gestão;

• Comunicar resultados.



Objetivo Central

Promover a integração da gestão, por meio de uma governança que 

propicie a ação harmônica entre as estratégias, processos e projetos, para 

sedimentar as melhores práticas que contribuam ao alcance dos 

resultados almejados pelo Ministério da Economia



Demais objetivos
1. Alinhar os esforços dos órgãos e entidades, a partir de direcionadores 

estratégicos;

2. Fomentar a ampliação dos níveis de maturidade em gestão dos diferentes 
órgãos e entidades componentes;

3. Convergir estruturas de governança, tanto internamente, como em relação 
ao centro de governo;

4. Facilitar e alinhar o processo decisório - baseado em evidências;

5. Monitorar e comunicar resultados institucionais;

6. Promover a construção de habilidades institucionais em planejamento, 
estratégia e governança;

7. Estruturar um cardápio metodológico em governança e gestão, que 
respeite as especificidades e necessidades da organização;

8. Favorecer o espraiamento de boas práticas.



EIXOS



Principais direcionadores estratégicos



Principais direcionadores estratégicos



Governança do 
Ministério da 

Economia



Definição de Governança

“ 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”

Princípios

Capacidade de 
resposta

Confiabilidade

Melhoria 
Regulatória

Integridade

Prestação de 
contas e 

responsabilidade

Transparência



Principais fontes disciplinadoras



Disciplina normativa recente

Decreto nº 9.191/2017
• Art. 36 - Criação de colegiados

Decreto nº 9.203/2017
• Arts. 1º ao 6º - Governança pública

• Art. 15-A - Competências dos comitês internos de governança

Decreto nº 9.759/2019

• Diretrizes, regras e limitações para colegiados da administração pública federal

• Arts. 2º e 6º - Conceito de colegiado e especificidades que devem ser respeitadas para criação, extinção ou modificação 
de colegiados

Decreto nº 9.812/2019

• Altera o Decreto nº 9.759/2019



Outras fontes relevantes



Fonte: TCU – Referencial Básico de Governança - 2ª Versão, Brasília, 2014, p. 32

Governança versus Gestão



São funções da 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; e
g) promover a accountability
(prestação de contas e 
responsabilidade) e a 
transparência.

São funções da 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; e
f ) avaliar o desempenho e 
aprender.

Fonte: TCU – Referencial Básico de Governança - 2ª Versão, Brasília, 2014, p. 31

Governança versus Gestão



EIXOS
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s COMITÊ ESTRATÉGICO DE 

GESTÃO DE PESSOAS | 
CEGP

COMITÊ DE GESTÃO DE 
RISCOS, TRANSPARÊNCIA, 

CONTROLE E 
INTEGRIDADE | CRTCI

COMITÊ DE 
GOVERNANÇA DIGITAL | 

CGD

COMITÊ ESTRATÉGICO DE 
DESBUROCRATIZAÇÃO, 

INOVAÇÃO, PROCESSOS E 
PROJETOS | CDIPP

COMITÊ MINISTERIAL DE GOVERNANÇA 
| CMG

COMITÊ ESTRATÉGICO DE 
COMUNICAÇÃO 

INTEGRADA | CECI

COMITÊ ESTRATÉGICO DE 
SEGURANÇA DA 

INFORMAÇÃO | CESI

COMITÊ DE COMPRAS E 
CONTRATOS 

CENTRALIZADOS | C4ME 

COMITÊ INTERMINISTERIAL DE 
GOVERNANÇA | CIG

Dinâmica interna

Governança no Ministério da Economia



Comitê Ministerial de 
Governança

Composição

•Ministro

• Secretário-Executivo

•Procurador-Geral da Fazenda 
Nacional

•7 Secretários Especiais

•Assessores Especiais do GM

Principais atribuições

•Realizar o monitoramento do 
Planejamento Estratégico do ME, 
através do acompanhamento da 
carteira de projetos estratégicos 
e indicadores de desempenho 
estratégicos, mostrando os 
alinhamentos com o PPA

•Desdobrar e monitorar as 
decisões do CIG

•Avaliar o desempenho das 
cadeias de valor do ME e 
desdobrar Planos de Ação

Periodicidade das 
reuniões

•Bimestral



Portaria GME nº 
123/2019

- Instituição dos 
Comitês e ritos de 
governança.

1ª Reunião 
[Maio/2019]

- Validação do 
modelo de 
governança;

- Projeto Balcão 
Digital.

2ª Reunião [Junho/2019]

- Aprovação da Cadeia de 
Valor Integrada;

- Definição de metodologia e 
cronograma do planejamento 
estratégico;

- Aprovação da Política de 
Comunicação.

3ª Reunião 
[Outubro/2019]

- Aprovação do 
Mapa Estratégico e 
da Carteira de 
Projetos 
Estratégicos;

- Aprovação do 
Plano de 
Integridade.

Comitê Ministerial de 
Governança | CMG

PRÓXIMOS PASSOS

- Republicação do 
marco normativo do 
CMG (maior 
detalhamento e 
atendimento ao 
Decreto nº 
9.759/2019);

- 4ª Reunião do CMG 
[Fev/2020].

3 reuniões
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Governança no Ministério da Economia



Principais resultados alcançados e progressos na 
estruturação do modelo de governança

Governança

• Deliberações, pelo CMG, em 05  meses de funcionamento (03 reuniões):

• mapa estratégico

• cadeia de valor integrada

• carteira de projetos estratégicos

• política de comunicação

• plano de integridade

• Instituição efetiva dos 07 Comitês Temáticos de Apoio à Governança em 2019, com a 

realização de 19 reuniões presenciais, 14 oficinas de trabalho e várias reuniões 

extraordinárias virtuais, por circuito deliberativo eletrônico:

• Monitoramento dos Planos de Trabalho dos Comitês Temáticos de Apoio à Governança, 

em parceria com a Enap: foco nas entregas de 2019 e projeção de entregas 2020

• Modelo de governança reconhecido por ouras instituições federais, que nos têm procurado 

como referência para benchmarking (Ministério da Defesa, Camex, FNDE, Casa Civil)



Principais entregas e ações estruturantes dos 
Comitês Temáticos de Apoio à Governança

• Comitê Estratégico de Desburocratização, Inovação, Processos 

e Projetos (CDIPP):

• Aprovação de lista de Iniciativas de Desburocratização

• Instituição de Subcomitê de Custos

• Comitê de Governança Digital (CGD)

• Instituição do Subcomitê de Sistemas Estruturadores

• Comitê Estratégico de Gestão de Pessoas (CEGP)

• Organização do Subcomitê de Desenvolvimento de Pessoas e 

Minutas da Política de Qualidade de Vida e Promoção da Saúde e do 

Programa Viver Bem submetidas a circuito deliberativo virtual

• Comitê Estratégico de Comunicação Integrada (CECI)

• Deliberação da Política de Comunicação Integrada



Principais entregas e ações estruturantes dos 
Comitês Temáticos de Apoio à Governança

• Comitê de Compras e Contratos Centralizados (C4ME)

• Aprovação do portfólio de projetos da Central de Compras

• Comitê de Gestão de Risco, Transparência, Controle e 

Integridade (CRTCI)

• Elaboração do PREVENIR – Programa de Integridade do Ministério da 

Economia

• Aprovação da Política de Gestão de Riscos e do Guia de Gestão de 

Riscos Corporativos

• Treinamento de 02 turmas de multiplicadores em gestão de riscos, 

com 87 servidores formados

• Instalação de GT do Plano de  Dados Abertos, com o levantamento 

do conjunto de bases de dados do ME

• Apresentação da Hora da Integridade: 07 encontros quinzenais com 

os servidores para discussões temáticas acerca de controle, 

transparência, ética e integridade

• Comitê Estratégico de Segurança da Informação (CESI)

• Preparação da 1ª reunião, a ocorrer em 17/12/2019: minuta da 

Política de Segurança da Informação e da estratégia de discussão 

da Lei Geral de Proteção de Dados - LGPD - no âmbito do ME



Modelo de funcionamento| Comitês Temáticos

Documentação

• Regimento Interno

• Padrão de capítulos básicos

• Modelo de pauta:

• Informes

• Discussão

• Deliberação

• Modelo de voto para deliberação (Ementa, referência, 

relatório, conclusão)

• Modelo de ata

• Plano de Trabalho 2019-2020

• Modelo simples (derivado do 5W2H e de templates de 

PIP), com foco nas ações prioritárias, revisado 

anualmente



Modelo de funcionamento| Comitês Temáticos

Documentação

REGIMENTO INTERNO

• Competências, finalidade e diretrizes;

• Composição;

• Forma de organização: 

• Presidência;

• Secretaria-Executiva;

• Convidados externos;

• Atribuições de Presidência e da Secretaria-
Executiva;

• Funcionamento.



Modelo de funcionamento| Comitês Temáticos

Plataforma Sharepoint
• Comitês Temáticos 

vinculados à plataforma do 
CMG;

• Acesso logado;

• Repositório de 
documentos:

• Regimento;

• Pautas;

• Atas;

• Calendário;

• Links para o SEI;

• Links para Subcomitês;

• Trabalho colaborativo na 
edição de documentos;

• RSS Feed  geração de 
conteúdo para e-mails, etc.



Modelo de funcionamento| Comitês Temáticos

Plataforma Sharepoint
Plano de Ação



Modelo de funcionamento| Comitês Temáticos

Plataforma Sharepoint

Roadmap - Kanban

Cronograma - Gantt



Modelo de funcionamento| Comitês Temáticos

Plataforma Sharepoint

Cases



Modelo de funcionamento| Comitês Temáticos

Assinatura e formalização de atas via SEI

• Caixa específicas para cada 
Comitê Temático;

• Acesso logado;

• Dotar o processo de 
formalidade, garantindo 
celeridade, segurança e 
rastreamento:

• Assinatura das Atas;

• Cada reunião  um processo 
específico;

• Formulário específico, pré-
formatado, com carregamento 
prévio dos pontos de pauta 
preenchimento on line;

• Poder contar com a estrutura 
de apoio de cada membro.



Monitoramento dos 
Comitês de Governança

Sedimentando um novo modelo de gestão



Revisão do Backlog e 
Aprendizagens
Revisitando os planos de trabalho e compartilhando práticas



Modelo de funcionamento| Comitês Temáticos

Plano de Trabalho definido em Maio/2019



Reunião de Monitoramento – 11 a 13/11





O que foi realizado em relação ao 
Plano de Trabalho?

Quais decisões foram tomadas?

Quais entregas realizadas?

O que foi realizado para atender 
demandas emergentes?

Quais as práticas que facilitaram a 
dinâmica de atuação do Comitê?

Quais as práticas limitaram a 
dinâmica de atuação do Comitê?

 Duas turmas de multiplicadores (85 
pessoas);

 Disseminação da Cultura da Integridade;
 Hora da Integridade (6 encontros);
 Comissão Executiva do Prevenir (instituída 

e em funcionamento);
 Plano de Integridade;
 Programa Prevenir.

 Convite a experts para palestrar sobre temas 
específicos (Ex.: LGPD);

 Participação dos órgãos apresentando seus 
cases;

 Limitação do tempo de apresentação e 
debate das pautas;

 Comunicação de quórum às chefias de 
gabinete (Qualificação do quórum);

 Interação com ações externas (Rede GIRR);
 Emissão de resoluções pragmáticas.

 Desnivelamento de maturidade em GRC dos 
membros;

 Inexistência de um espaço estruturado de 
Gestão Documental.

 Levantamento Conjunto e/ou base de 
dados;

 GT do Plano de dados abertos (2 
reuniões).

 29 riscos à integridade;
 Política de GRC;
 Guia de Gestão de Riscos;
 Formalização em capítulo de livro da experiência do 

CRTCI

 Aplicação do ciclo de GRC (2 objetos por secretaria)



Projeção do Backlog do 
Comitê
Sprints bimestrais





Sprint 1 – Dez/19
Sprint 2 – Janeiro 

e Fevereiro/20
Sprint 3 – Março 

e Abril/20
Sprint 4 – Maio e 

Junho/20
Sprint 5 – Pós 

Junho/20

Imprescindíveis:

Importantes:

Desejáveis:

Imprescindíveis:

Importantes:

Desejáveis:

Imprescindíveis:

Importantes:

Desejáveis:

Imprescindíveis:

Importantes:

Desejáveis:

Imprescindíveis:

Desejáveis:

Importantes:

Qualificação da Gestão do 
Documental (Sharepoint)

Definição da data do 
monitoramento das ações dos 
multiplicadores

Oficina de facilitação junto aos 
multiplicadores

Plano de comunicação voltado à 
sensibilização

Definição do Plano de Preparação 
do ME para implementação da 
LGPD (Em articulação c/ CGD e 
CESI)

CRTCI itinerante (reuniões de 
ponto de controle entre CRTCI e 
órgãos e entidades do MEResolução com a definição do 

Agatha como plataforma

Cronograma para implementação 
de GRC no âmbito do ME

Pesquisa de maturidade em GRC 
em âmbito interno

Estabelecimento de parâmetros 
para tratamento e divulgação das 
informações de risco

Acompanhamento da entrega do 
Agatha

Entrega do Plano de dados aberto

Manual para o membro 
multiplicador (passo a passo)

Revisão dos riscos à integridade

Revisão do Plano de Integralidade

Levantamento dos Riscos de 
Gestão de Pessoas no âmbito da 
política nacional do 
desenvolvimento de pessoas

Monitoramento do tratamento de 
riscos via Agatha

Definição de Indicadores para o 
comitê

Levantamento de riscos de 
atividades comuns

Criação de ferramenta para troca 
de experiências entre as unidades 
(“Instagram”)



Próximos passos

Governança

• Formatação das plataformas Sharepoint, na 

lógica de sprints (ondas de implementação) e 

Kanban

• Republicação do marco normativo

• Alinhamento entre os Planos de Trabalho: 

enfoque 2020 (03/12/19)

• Alinhamento de pautas

• Alinhamento de práticas

• Estabelecimento de Acordo de Cooperação 

com o Instituto República



A estratégia sem tática é o caminho mais lento para a 
vitória. Tática sem estratégia é o ruído antes da derrota.

SUN TZU



Rodrigo Brito
Coordenador-Geral de Governança e Integração da Gestão | CGGOV 

Diretoria de Gestão Estratégica | DGE
rodrigo.brito@fazenda.gov.br

(61) 2020-5118


