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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.



Principais
direcionadores

estratégicos



Principais
direcionadores

estratégicos



Governança organizacional no âmbito do ME

- A modelagem de colegiados de governança



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 | DECRETOS

Art. 36 - Criação de colegiados

Arts. 1º ao 6º - Governança pública
Art. 15-A - Competências dos comitês 

internos de governança

Arts. 2º e 6º - Conceito de colegiado e 
especificidades que devem ser 

respeitadas para criação, extinção ou 
modificação de colegiados

Altera o Decreto nº 9.759/2019



Disciplina normativa recente | PORTARIAS

Institui o modelo de governança do 
Ministério da Economia

Institui o Comitê Estratégico de 
Privacidade e Proteção de Dados 

Pessoais no âmbito do Ministério da 
Economia



Outras fontes relevantes



Comitê Ministerial de Governança | CMG

Comitê Estratégico 
de 

Desburocratização, 
Inovação, Processos 
e Projetos | CDIPP

Subcomitê de 
Custos | SCC

Comitê Estratégico 
de Gestão de 

Pessoas | CEGP

Comitê Estratégico 
de Comunicação 
Integrada | CECI

Comitê de Compras 
e Contratos 

Centralizados | 
C4ME

Subcomitê Interno 
da Central de 

Compras | SICC

Subcomitê Interno 
de Contratação de 
Bens e Serviços de 
TI e Comunicação | 

SITIC

Subcomitê Interno 
de Referencial 
Técnico | SIRT

Comitê de Gestão 
de Riscos, 

Transparência, 
Controle e 

Integridade | 
CRTCI

Subcomitê de 
Gestão de Riscos* | 

SGR

Subcomitê de Dados 
Abertos* | SDA

Comitê de 
Governança Digital 

| CGD

Colégio de Líderes 
de TI | COLTI

Subcomitê Gestor 
de Sistemas 

Estruturantes | 
SCGSE

Comitê Estratégico 
de Segurança da 

Informação | CESI

Comitê Estratégico 
de Privacidade e 

Proteção de Dados 
Pessoais | CEPPDP

* Colegiado a ser criado por alteração normativa (atual 
processo de revisão da Portaria nº 339/2020)

Estrutura dos colegiados de 
governança do ME



Comitê Ministerial de 
Governança

Comitês, Subcomitês e 
Grupos de Trabalho 

Temáticos de Apoio à 
Governança

Escopo de atuação



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.

PRÓXIMOS PASSOS

• Revisão da estratégia e 
atualização da carteira de 
projetos;

• Pautas dos comitês 
temáticos;

• Acompanhamento das 
deliberações do CIG, no 
âmbito do ME.

4 reuniões

Comitê Ministerial de Governança | CMG 

4ª Reunião [Dezembro/2020]
CIRCUITO VIRTUAL

- Repactuação do 
Planejamento Estratégico do 
ME (revisão de metas, 
indicadores, projetos e 
entregas)



Instâncias colegiadas internas de apoio à governança 

08 comitês temáticos

08 subcomitês

+70 reuniões (presenciais e virtuais) 2019-2021



Instâncias colegiadas internas de 
apoio à governança

• 04 ciclos de planejamento e monitoramento

• 28 oficinas de trabalho no total

• +80 horas de trabalho a cada ciclo

• +45 técnicos e gestores envolvidos a cada ciclo

• 01 ciclo de avaliação com 04 meses de duração



Instâncias colegiadas internas de apoio à governança 

0,63 índice de operação da governança 

do ME em 2020



O Índice de Operação da 
Governança



FICHA DE INDICADORES
NOME DO INDICADOR:

IE 1 - ÍNDICE DE OPERAÇÃO DA GOVERNANÇA (IOG)
RESPONSÁVEL PELA COLETA:
CGGOV/DGE

FINALIDADE DO INDICADOR

PERIODICIDADE 
DE COLETA POLARIDADE

OBSERVAÇÕES EM RELAÇÃO À META OU VALOR ATUAL:

Semestral Quanto maior, melhor

OBJETIVO ESTRATÉGICO VINCULADO

OE1. Fortalecer o processo de tomada de 
decisão no ME e a integração dos seus 

mecanismos de gestão

UNIDADE DE 
MENSURAÇÃO

Medir o nível de atividade e eficácia dos Comitês Temáticos de Apoio à
Governança do Ministério da Economia, tanto pela frequência das reuniões,
quanto pela execução das entregas previstas, em análise ponderada dos dois
fatores.

FÓRMULA DE CÁLCULO

FONTE

Média ponderada de (i) regularidade de reuniões ordinárias e de (ii) entregas
previstas nos ciclos de planejamento, medida para cada Comitê Temático de
Apoio à Governança, com subsequente média aritmética do somatório dos
índices dos colegiados.
•IOG-ME = Somatório dos IOG dos comitês/nº de comitês
•IOG-Comitê = (% de regularidade das reuniões ordinárias) + 2x(% de entregas
dos ciclos de planejamento) / (3x100)

- Regularidade = Reuniões Realizadas/Reuniões Programadas, segundo
periodicidade definida normativamente
- Entregas dos ciclos = Atividades Executadas/Atividades Planejadas,
respeitando diferentes pesos atribuídos às atividades (segundo sua
complexidade) e percentuais de execução, (definidos em faixas de
implementação)

Planilha de monitoramento 
semestral padronizada para os 
comitês, sob responsabilidade da 
CGGOV/DGE

2022

0,70

2020

0,60

2021

0,65

METAS  X RESULTADOS ANUAIS DO IOG-ME

A periodicidade de coleta dos dados é SEMESTRAL, seguindo os ciclos de 
monitoramento dos colegiadas internas de apoio à governança do ME. No entanto, 
o resultado final divulgado é ANUAL, calculado a partir da média aritmética dos 
índices parciais semestrais de cada comitê.

0,63

Meta prevista 

Resultado alcançado - -



IOG – Índice de Operação da Governança do ME

“Medir o nível de atividade e eficácia dos Comitês Temáticos de Apoio à Governança do Ministério da Economia,
tanto pela frequência das reuniões, quanto pela execução das entregas previstas, em análise ponderada dos dois
fatores.”

Média ponderada de (i) regularidade de reuniões ordinárias e de (ii) entregas previstas nos ciclos de planejamento, medida para 
cada Comitê Temático de Apoio à Governança, com subsequente média aritmética do somatório dos índices dos colegiados.

• IOG-Comitê = [% de regularidade das reuniões ordinárias] + 2x [% de entrega dos ciclos de planejamento) / 3x100
• Regularidade = Reuniões Realizadas/Reuniões Programadas, segundo periodicidade definida normativamente
• Entrega dos ciclos = Atividades Executadas/Atividades Planejadas, respeitando diferentes pesos atribuídos às atividades 

(segundo sua complexidade) e percentuais de execução (definidos em faixas de implementação)

• IOG-ME = Somatório dos IOG dos comitês/nº de comitês



Entregas e IOG dos Comitês Temáticos de 
Apoio à Governança



Monitoramento 
semestral e IOG 

2019-2021

• 4 ciclos de planejamento e 
monitoramento

• 28 oficinas de trabalho
• Planejamento de ações 

estruturantes e definição de 
pautas prioritárias

• Abordagem de planejamento 
e monitoramento focada em 
entregas

• Uso de métodos ágeis



IOG|CGD 2020

0,69

Revisão do Plano Anual 
de Execução de 
Projetos (PAEP)

Aprovação do Plano 
Diretor de Tecnologia 
de Informação (PDTI) 

do ME

Prestação de contas 
integrada PDTI + PAEP

Elaboração da Política 
de Gerenciamento de 
Portfólio de Projetos 

de TI do ME

Elaboração da 
Estratégia Integrada de 

Tecnologia da 
Informação

Aprovação e 
monitoramento do 
Plano Digital do ME

Atuação no arranjo 
ministerial para 

operacionalização da 
LGPD

PRINCIPAIS ENTREGAS

IOG CGD



IOG|CESI 2020

0,64

IOG 2020.1 -
0,57

IOG 2020.2 -
0,71

IOG CESI
Deliberação da Política de 
Segurança da Informação 

(POSI/ME)

Deliberação do Plano de 
Comunicação e Capacitação 

em Segurança da Informação 
no ME

Preparação da Organização 
do Sistema de Gestão de 

Segurança da Informação do 
ME

Participação no debate da 
estratégia de discussão da 
Lei Geral de Proteção de 

Dados (LGPD), no âmbito do 
ME

Discussão do Plano de 
Trabalho do Comitê 

Estratégico de Segurança da 
Informação para 2021

Levantamento de papéis e 
responsabilidades para as 
Equipes de Tratamento e 
Resposta a Incidentes em 

Redes Computacionais

Discussões acerca da priorização 
e elaboração de normas e 

procedimentos destinados a 
disciplinar e proteger o uso da 
informação no âmbito do ME

PRINCIPAIS ENTREGAS



IOG|CRTCI 2020

0,71

IOG 2020.1 -
0,65

IOG 2020.2 -
0,77

IOG CRTCI
Entrega do Plano de 

Dados Abertos do 
Ministério da Economia

Elaboração do Guia de 
Gestão de Riscos

Definição, disponibilização 
e monitoramento de 
gestão de riscos, via 

sistema Agatha

Validação do Plano de 
Preparação do ME para 

implementar a LGPD (em 
articulação com CGD e 

CESI)

Elaboração do Plano de 
Integridade do ME -

Prevenir

Aprovação da Política de 
Gestão de Riscos

Disponibilização do 
Agatha na totalidade dos 
órgãos do ME (sistema de 

gestão de riscos)

Capacitação: formação de 
2 turmas de 

multiplicadores de GRC, 
Hora da Integridade, 

oficinas de facilitação de 
GRC

Levantamento de riscos à 
integridade (29 

mapeados)

PRINCIPAIS ENTREGAS



IOG|CDIPP 2020

0,58

IOG 2020.1

0,58

IOG 2020.2

0,58

IOG CDIPP

Avaliação de maturidade 
em gestão de processos 

no âmbito das Secretarias 
Especiais do ME

Elaboração de proposta 
de análise de viabilidade 
e retorno dos projetos 

da carteira

Atividades de fomento e 
nivelamento dos 

Escritórios Setoriais de 
Projetos

Revisão da metodologia 
de projetos e processos

Apoio permanente dos 
líderes e escritórios de 

projetos locais

Aprovação de Lista de 
Iniciativas de 

Desburocratização (LID)

Disponibilização do 
Portal de Projetos como 

ferramenta de gestão 
para as Secretarias 

Especiais

Proposição da Cadeia de 
Valor Integrada

Rito de monitoramento 
dos Projetos Estratégicos 
Ministeriais e LID, sendo 

realizado desde 
março/2020

PRINCIPAIS ENTREGAS



IOG|CEGP 2020 

0,62

IOG 2020.1 -
0,38

IOG 2020.2 -
0,85

IOG CEGP

Publicação da Política de 
Qualidade de Vida e 
Programa Viver Bem

Participação em projeto 
piloto para definição e 

validação de metodologia 
de Dimensionamento da 
Força de Trabalho, a ser 

aplicável ao ME

Definição de diretrizes 
gerais para a estratégia de 
implementação do novo 

Programa de Gestão, com 
base na IN SGP nº 65/2020

Preparação de normativo 
disciplinando processo de 

remoção

Definição de Plano de 
Trabalho CEGP 2021

PRINCIPAIS ENTREGAS



IOG|CECI 2020

0,34

IOG 2020.1 -
0,00

IOG 2020.2 -
0,67

IOG CECI

Reestruturação de fluxos e 
processos de comunicação

Resolução com as orientações para 
migração integrada dos órgãos do 

ME para o Portal Gov.Br

Elaboração de orientações 
específicas com as medidas e 

instruções referentes à campanha 
eleitoral 2020

Validação da lista de porta-vozes 
por tema, no âmbito das 

Secretarias do ME

Discussão do projeto de 
reestruturação dos canais de 

comunicação interna – alinhado ao 
Projeto Conecta

Política de Comunicação Integrada 
do Ministério da Economia

PRINCIPAIS ENTREGAS



IOG|C4ME 2020

0,81

IOG 2020.1 -
0,76

IOG 2020.2 -
0,86

IOG C4ME

Aprovação de 
contratação de TIC de 

grande vulto

Aprovação de 
contratação para 
enfrentamento à 

emergência de saúde 
pública decorrente do 

Covid-19

Aprovação da alteração 
na estratégia do projeto 
piloto de contratação de 
serviço de limpeza das 

edificações do Ministério 
da Economia ME no 
Distrito Federal – DF

Construção de painel 
de monitoramento dos 

projetos

Autorização para 
licitação de aquisição 
do sistema ABIS pela 

Polícia Federal

Aprovação das 
contratações de  

Almoxarifado Virtual da 
Central de Compras

Aprovação das 
contratações de Apoio 

Administrativo da 
Central de Compras

Aprovação do Portfólio 
da Central de Compras

PRINCIPAIS ENTREGAS



IOG Ministério da Economia | 2020

0,63

Metas 2020-2022

2020: 0,60 | 2021: 0,65 | 2022: 0,70

IOG 2020.1 -
0,51

IOG 2020.2 -
0,74

Ministério da Economia



Principais
características

• Índice que mescla características de indicador de 
processo e de produto

• Indicadores de PROCESSO: quantificam o 
desempenho de atividades relacionadas à forma de 
produção de bens e serviços. Medem a EFICIÊNCIA
de determinado processo de trabalho, ou seja, o 
quanto se consegue produzir com os meios
disponibilizados e o dispêndio mínimo de recursos e 
esforços.

• Indicadores de PRODUTO: demonstram
quantitativamente os bens e serviços produzidos
como resultado da combinação de um conjunto de 
insumos, mediante determinado processo. 
Apontam a EFICÁCIA, ou seja, a capacidade de 
alcançar as metas e objetivos planejados. 

FONTE: https://repositorio.enap.gov.br/bitstream/1/6154/1/GR%20Construindo%20e%20Analisando%20Indicadores%20-%20Final.pdf



Principais
características

• Indicador de ESFORÇO

• É um indicador que pode ser gerenciado pela cobrança, já
que exige um esforço específico de sistematização.

• Relata como o trabalho é executado através de métricas
óbvias e objetivas. Um desafio para estabelecer indicadores
de esforço é que, para calculá-los, são necessárias
informações que na maioria das vezes não estão na base de 
dados da organização, ou seja, o numerador e denominador
do indicador exigirão regras de contagem e novos
instrumentos para serem coletados. 

• Possibilita verificar se os planos relacionados aos fatores
críticos de sucesso estão sendo cumpridos.

• Adequado para a medição de planos de ação, projetos e 
iniciativas.

FONTE: https://repositorio.enap.gov.br/bitstream/1/6154/1/GR%20Construindo%20e%20Analisando%20Indicadores%20-%20Final.pdf





Gestão do conhecimento, 
comunicação e resposta a desafios



Gestão do 
conhecimento 
e comunicação





Gestão do conhecimento e comunicação

13 pílulas de 

conhecimento mensais 
divulgadas junto à rede de 
governança do ME (entre 

2020 e 2021)



Parcerias



Desafios
2021

• Consolidar o modelo de governança do ME, por meio de 
ações de qualificação e fortalecimento dirigidas aos 
colegiados: Manual de Governança do ME, meta de 
melhoria do IOG, Guia do IOG, Norma de Execução sobre 
criação de colegiados, Notas Informativas sobre fluxos e 
procedimentos;

• Rodar os ciclos de monitoramento 2021 (fev e ago);

• Buscar benchmarking, parcerias e treinamentos para 
atuação de forma mais estratégica da CGGOV;

• Implementar o roadmap de 
transformação/aprimoramento do modelo de 
governança, em nova parceria junto à Enap 2021.



DIRETORIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA 
COORDENAÇÃO-GERAL DE GOVERNANÇA E INTEGRAÇÃO DA GESTÃO 

governanca@economia.gov.br
(61) 2020-5118


