O capítulo relata a experiência recente de formulação de
uma Estratégia de desenvolvimento de longo prazo para o Estado
do Rio Grande do Norte no âmbito do Projeto Governança
Inovadora. A primeira parte destaca alguns atributos dos
movimentos de modernização da gestão pública e apresenta
conceitos contemporâneos que influenciaram a concepção do
Projeto enquanto que a segunda descreve sucintamente a evolução
nos últimos anos do planejamento governamental nos Estados. As
partes subsequentes estão dedicadas ao processo de formulação,
conteúdo da agenda de desenvolvimento e arquitetura
estratégica, Visão de Futuro e Mapa da Estratégia. O segmento
final destaca o desafio da implementação a partir da adoção de
medidas complementares de aperfeiçoamento e da necessidade
de estabelecer uma estratégia visando a institucionalização das
mudanças em curso.
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CONTEXTOS E CONCEITOS DE PARTIDA
As iniciativas recentes no campo da governança pública no
país colocam em relevo a emergência de um novo padrão que
tem como característica marcante o protagonismo compartilhado
entre os entes federados, diferentemente do padrão tradicional
baseado quase sempre na hegemonia do centro. Foi assim
nas reformas dos anos 30, 60 e 90 onde iniciativas federais
eram impostas ou influenciavam as estaduais. Atualmente, os
programas de modernização da gestão pública nos Estados
seguem trajetórias peculiares como consequência das mudanças
nos cenários político, econômico e social e cada vez mais se
destacam pelas inovações introduzidas e compartilhamento. Para
isto, foi decisivo o papel dos Conselhos que reúnem os secretários
de fazenda, de planejamento e de administração (respectivamente
CONFAZ, CONSEPLAN e CONSAD) e dos Ministérios da
Fazenda e do Planejamento, Orçamento e Gestão na disseminação
e troca de experiências.
O Projeto GoveRNança Inovadora levado a cabo pelo
Governo do Estado do Rio Grande do Norte surge dentro desta
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nova perspectiva com o objetivo de fortalecer a capacidade de
governo para a adoção de um novo padrão de desenvolvimento
para o Estado. Significa elaborar um Plano Estratégico de
Desenvolvimento e, ao mesmo tempo, modernizar a gestão
pública do Estado por meio da revisão de processos e adoção de
uma nova estrutura organizacional que suporte a implementação
da Agenda Estratégica definida. Desde a sua concepção
original, vem incorporando ingredientes típicos das agendas
tradicionais antes mencionadas, tais como: a profissionalização
da gestão (agenda da reforma burocrática), o fortalecimento dos
sistemas centrais de governo, em especial o de planejamento
governamental (agenda das reformas dos anos 60/70) e a melhoria
da qualidade dos gastos e criação de uma nova cultura de gestão
orientada para resultados (agenda da reforma gerencial), além de
incorporar elementos da agenda contemporânea de governança
pública, entre eles, a adoção de uma nova forma de governar
baseada no novo paradigma de “governar com a sociedade”.
Lançado no final de agosto de 2015, originalmente
como Plano Estratégico de Desenvolvimento, Realinhamento
Organizacional e Modernização Administrativa, no âmbito do
Projeto RN Sustentável e sob a coordenação da Secretaria de
Estado de Planejamento e das Finanças, o Projeto logo passou
a adotar a denominação de GoveRNança Inovadora. Esta
nova denominação destaca, em primeiro lugar, o sentido dado
ao termo governança e ao papel do Estado na produção do
desenvolvimento. O contexto contemporâneo, diferentemente
do anterior (que responsabilizava quase que exclusivamente
o Estado), agora pressupõe um protagonismo compartilhado,
atribuindo ao Estado o importante papel de direcionador e
articulador, mas atuando em conjunto com os demais segmentos
da sociedade organizada. Assim o Projeto adotou a nova
compreensão que vem sendo dada ao termo governança pública:
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“... processo de geração de valor público a partir de
determinadas capacidades e qualidades institucionais;
da colaboração entre agentes públicos e privados na
coprodução de serviços, políticas e bens públicos; e da

melhoria do desempenho” (MARTINS & MARINI,
2014).
A Figura 1 ilustra a compreensão proposta ao termo:
Qualidade e
capacidade
institucional

Desempenho

Valor
Público
Colaboração

Figura 1 – Cadeia de Governança
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E, a nova denominação destaca, em segundo lugar, o papel
da inovação na governança, como um caminho para a realização
do valor público. Do ponto de vista da escala da transformação a
inovação pode variar entre melhorias contínuas incrementais ou
mudanças radicais, embora haja o;
“reconhecimento de que o ambiente (externo) está
cada vez mais dinâmico e volátil, e que as organizações
públicas necessitam não apenas de ajustes finos, mas
também de ajustes e melhorias nos produtos e serviços,
nos arranjos de governança e políticas existentes. Nestes
casos, argumenta-se que apenas mudança disruptivas
(em termos de escala e escopo) poderão gerar resultados
(outcomes) triplamente sustentáveis (econômico,
ambiental e social)” (MARINI; MARTINS & MOTA,
2011).

PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL NOS ESTADOS:
EXPERIÊNCIA RECENTE
Durante os últimos anos, o planejamento governamental
voltou a ganhar relevância a partir de inovações introduzidas
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pelo governo federal, governos estaduais e alguns municípios,
especialmente no que diz respeito ao caráter participativo na
formulação dos PPA, a ênfase na dimensão territorial e nos
mecanismos de gerenciamento de programas. Alguns Estados
optaram por resgatar a perspectiva de longo prazo em suas
formulações estratégicas (baseadas em estudos de cenários) e,
ao mesmo tempo, decidiram adotar modelos de gerenciamento
intensivos voltados para fortalecer a capacidade de implementação
da Estratégia. Dois Estados vêm se despontando e obtendo
reconhecimento de suas experiências tanto no cenário nacional
como no internacional (participação em congressos, publicações
e premiações por organismos internacionais). É o caso de Minas
Gerais que optou por uma abordagem baseada numa perspectiva de
longo prazo e de caráter abrangente de aplicação tanto em termos
organizacionais (estratégia desdobrada com contratualização de
resultados envolvendo todos os órgãos do Estado), como em
termos de áreas temáticas (aplicada em praticamente todos os
temas do ciclo de gestão: estratégia, orçamento, M&A, processos,
estrutura, escritório de prioridades, gestão de pessoas, TI etc.). E
Pernambuco que inovou ao introduzir os seminários de diálogos
com a sociedade como elemento central da formulação da
estratégia, ao estabelecer focos prioritários (primeiro a segurança
com o Pacto pela Vida e depois os Pactos pela Educação e pela
Saúde) e na abordagem do Centro de Governo (integração
das atividades de planejamento, orçamento, monitoramento
e intervenção, por meio de um modelo liderado a partir do
Núcleo Central de Governo, com liderança executiva exercida
diretamente pelo Governador do Estado).
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Outros Estados vêm apresentando importantes inovações
com modelos de gestão em fase de maturação na direção de
sua institucionalização. E outros estão em fase inicial, como é o
caso do Rio Grande do Norte, com o seu Projeto GoveRNança
Inovadora. O Estado vem experimentando iniciativas de
fortalecimento institucional e construção de estratégias de
desenvolvimento. Cardoso Jr., Santos e Pires (2015) destacam,
por exemplo, iniciativas realizadas com apoio da Comissão
Econômica para a América Latina (CEPAL): estudos e diagnósticos
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pela Comissão Estadual de Desenvolvimento (durante os anos
60) e diagnóstico estrutural pelo Instituto de Desenvolvimento
do RN (IDEC) no governo Cortez Pereira (1971-1975). Já nos
anos 90, com apoio do Instituto Interamericano de Cooperação
para a Agricultura (IICA) foi elaborada uma Estratégia de
desenvolvimento sustentável para o Nordeste (Projeto Áridas)
e o Plano de Desenvolvimento Sustentável (1997). Algumas
avançaram e outras foram descontinuadas, mas que certamente
deixaram como legado o aprendizado delas decorrente.
Os enfoques contemporâneos de governança pública, em
tempos de elevada complexidade ambiental, destacam, cada
vez mais, a necessidade do fortalecimento do planejamento
governamental como mecanismo do exercício da liderança
política em contextos democráticos. Trata-se de um
processo de construção da Estratégia visando a promoção do
desenvolvimento sustentável, que inclui a definição do futuro
desejado com resultados esperados e iniciativas a realizar.
Mais que definir os rumos do governo, o planejamento
governamental indica os rumos da sociedade. É um
direcionador do processo de desenvolvimento, compreendido
de forma ampla e integrada nas suas dimensões econômica,
social e ambiental. É também uma expressão do exercício
da liderança política em contextos democráticos. Elaborar a
estratégia é um exercício sistemático de olhar para frente, para
o futuro e para o contexto. Segundo Martins & Marini (2010),
o processo de construção e explicitação da Agenda Estratégica
está fundamentado na mobilização (interna e externa) e nas
informações sobre o contexto de atuação da organização e suas
partes interessadas, que podem ser obtidas mediante sondagens
e ensejar análises prospectivas e comparações específicas com
casos referenciais (benchmarks). Na sua construção deve
atender a três critérios essenciais: legitimidade (satisfação das
expectativas das partes interessadas), coerência (os elementos
programáticos – objetivos, programas, projetos, entre outros
– devem ser convergentes entre si e com os resultados das
políticas públicas em geral) e foco (conjunto minimamente
relevante e significativo de resultados e esforços).
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Do ponto de vista metodológico, o processo de formulação
estratégica governamental foi, muitas vezes, influenciado por
enfoques típicos do setor privado, embora existam enfoques
desenvolvidos especificamente para a realidade do setor público. É
o caso da abordagem desenvolvida por Carlos Matus denominada
Planejamento Estratégico Situacional, que foi concebida a
partir de uma visão crítica em relação à abordagem tradicional
de planejamento econômico governamental e representa um
importante instrumento de suporte a sistemas de alta direção
pública. Mais recentemente as principais experiências de gestão
estratégica governamental têm sido implementadas tomando
como referencial metodológico o PDCA (idealizado por
Shewhart e aplicado por Deming no Japão, após a 2ª guerra) e
o Balanced Scorecard (BSC) (desenvolvida por Robert Kaplan e
David Norton da Harvard Business School, em 1992) que, a partir
da visão de longo prazo, sugere o desdobramento da estratégia
governamental em um conjunto de objetivos organizados por
perspectivas e temas (expressos num Mapa Estratégico com
representação gráfica das relações de causalidade) para a medição
e avaliação de seu desempenho, com base na evolução de
resultados (indicadores e respectivas metas) e ainda, na definição
de iniciativas (processos e projetos) para a concretização dos
objetivos estabelecidos.

MODELAGEM E PROCESSO DE FORMULAÇÃO DA
ESTRATÉGIA
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A frente de estratégia tem como produto principal a
elaboração de uma Agenda de Desenvolvimento para o Estado
tendo como horizonte 2035 e com o propósito de indicar um
rumo e oferecer caminhos para a construção do futuro desejado,
que promova um novo padrão de desenvolvimento orientado para
o bem-estar da população. Para sua concepção foi adotada uma
abordagem metodológica dual baseada na busca: da legitimidade
por meio de um amplo processo interativo de diálogos com atores
externos visando identificar expectativas e demandas dos diversos

segmentos da sociedade potiguar; e, do comprometimento, por
meio de um processo participativo envolvendo aproximadamente
100 servidores das diversas unidades que compõem a estrutura
administrativa do Estado (que recebeu a denominação de Grupo
Técnico).
A modelagem adotada para a concepção da Agenda
Estratégica foi estruturada a partir de três momentos:
• Primeiro momento: análise documental envolvendo o
levantamento de insumos;
• Segundo momento: elaboração de estudos preliminares;
• Terceiro momento: definição dos componentes básicos da
Agenda Estratégica.
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A Figura 2 ilustra o modelo lógico adotado para a
formulação da Agenda.
Inicialmente foram levantados os insumos existentes e
disponíveis, tais como as principais diretrizes de governo; outras
iniciativas de planejamento em curso no Estado como o Mais
RN, que é o plano estratégico de longo prazo elaborado pela
Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Norte
(FIERN) e que reflete a visão do setor produtivo; os Motores do
Desenvolvimento, que é o conjunto de seminários sobre temas
estratégicos conduzidos pela Federação do Comércio de Bens,
Serviços e Turismo do Estado do RN (FECOMERCIO), FIERN,
Tribuna do Norte, Universidade Federal do RN (UFRN) e
RG Salamanca Investimentos; o PPA 2016-2019, instrumento
elaborado de forma participativa que indica diretrizes, programas,
objetivos, metas e iniciativas que serão alvo dos esforços do governo
para os próximos quatro anos. E iniciativas de planejamento
estratégico institucional em curso em algumas secretarias de
Estado; identificação de melhores práticas (benchmarking) de
planejamento estratégico governamental, incluindo: histórico
da legislação e análise de experiências estaduais como as de
Pernambuco, Minas Gerais, Espírito Santo, Amazonas, e Mato
Grosso. Além destes insumos, esta etapa incluiu a realização
20
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Figura 2 – Modelo lógico do projeto
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de oficinas de capacitação com o grupo técnico visando o
desenvolvimento de capacidades para o processo de formulação
da Agenda.
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Em seguida foram realizados estudos preparatórios sobre:
• Análise de Situação do Estado do Rio Grande do Norte
contendo a síntese dos principais indicadores e sua evolução
recente comparativamente ao Nordeste e ao Brasil. O
estudo, organizado sob a forma de Painéis incluiu as
variáveis: demografia, economia, infraestrutura, social,
ambiental e objetivos do milênio;
• Cenários com mapeamento de tendências socioeconômicas
para o país e para o Estado com seis alternativas (que variam
em função da intensidade das reformas estruturais no país
ao longo dos próximos anos);
• Realização de grupos focais de diálogos com a sociedade
envolvendo a participação de aproximadamente 65
instituições visando identificar expectativas, desafio e
óbices ao desenvolvimento do Estado;
• Realização de Pesquisa interativa com a Sociedade via
internet envolvendo aproximadamente 400 cidadãos, para
identificar demandas, expectativas e oportunidades de
melhoria (atuais e futuras) na visão dos cidadãos;
• Diagnóstico Institucional visando identificar o grau de
“prontidão” do Estado para a implementação da Estratégia
a partir de análise envolvendo variáveis do ciclo de gestão
(planejamento, orçamento, sistemas, estrutura, processos e
pessoas);
• Inventário de Projetos em execução ou em planejamento
no governo.
O terceiro momento, de definição dos conteúdos da Agenda
Estratégica (RN 2035), incluiu a proposição de uma Visão de
Futuro, desdobrada em um Mapa da Estratégia organizado
a partir de quatro Áreas de Resultados (Desenvolvimento
Sustentável, Infraestrutura, Rede de Serviços e Governança
Pública), contendo objetivos, indicadores, metas e projetos. Esta
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etapa foi realizada por meio de oficinas com o grupo técnico. A
primeira, orientada para a internalização da arquitetura estratégica
proposta e identificação de desafios e prioridades e a segunda para
a modelagem de cada uma das Áreas de Resultados a partir da
abordagem do Governança pelo Canvas, ferramenta conceitual
que contém um conjunto de elementos e seus relacionamentos
que permite expressar a lógica de criação, entrega e apropriação
de valor em um ambiente de governança. Assim, para cada
uma das Áreas de Resultados foram identificados os Produtos e
respectivos Clientes, Impactos e a Proposta de Valor, além dos
Processos, Recursos, Capacidades e Stakeholders envolvidos. Com
base nos insumos e estudos antes mencionados e as conclusões das
oficinas técnicas foi elaborada a primeira versão do Mapa que foi
objeto de validação preliminar em reuniões com Secretários de
Estado e Dirigentes de Órgãos. As reuniões foram organizadas
sob a forma de painéis (um por Área de Resultados) conduzidos
por especialistas externos incluindo a apresentação e debate sobre
tendências, questões críticas para o RN e análise dos objetivos
estratégicos propostos. Por fim, foi realizada reunião com o
Governador do Estado para validação final.

A AGENDA ESTRATÉGIA RN 2035: UM OLHAR PARA
O FUTURO
Via de regra, o paradoxo de que territórios com elevado
potencial econômico convivam com patamares sofríveis de
qualidade de vida de sua população, é um reflexo direto de uma
convivência perene entre um baixo status da qualidade de suas
instituições e o descompromisso de seus atores mais importantes,
incluso o próprio Estado, com uma estratégia econômica
sustentável de longo prazo.

23

Capítulo 1

O Plano Estratégico é um conjunto de definições sobre
os propósitos (usualmente sob a forma de declarações de
uma Visão de Futuro), sobre os resultados a serem alcançados
(usualmente sob a forma de um Mapa Estratégico contendo

objetivos, indicadores e metas) e sobre o modo de alcançá-los
(usualmente sob a forma de um Plano de ações ou Projetos).
Concebê-lo, metaforicamente, é como desenterrar um tesouro
escondido, lapidá-lo e utilizá-lo como diferencial comparativo
na busca de oportunidades e superação de adversidades visando
a promoção do bem-estar da sociedade. É, também, dar asas à
imaginação e sonhar, projetando um futuro desejado baseado
num novo padrão de desenvolvimento. E é, por fim, navegar
na direção de um porto seguro enfrentando as turbulências dos
ventos contrários e sabendo aproveitar os ventos favoráveis.
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Objetivamente, a estratégia é um fator de diferenciação
que dá singularidade ao território criando condições favoráveis
ao desenvolvimento porque contribui para a inclusão social e
melhoria da qualidade de vida da população, fortalecendo os
vínculos entre o cidadão e o território. Promove, igualmente,
as bases para o desenvolvimento econômico com base no
fortalecimento das cadeias produtivas, porque contribui para a
criação de um ambiente favorável à realização de negócios muito
mais do que a simples concessão de benefícios fiscais. Investidores
orientam os seus negócios para áreas planejadas, com serviços
públicos de qualidade e com plataformas logísticas providas
de infraestrutura eficiente. Além disso, com acessibilidade
aos sistemas viários que promovam a inserção do Estado nas
economias regionais, nacionais e mundiais.
A percepção de existência de uma estratégia consolidada
e de um modelo de governança consistente gera estabilidade
institucional e, por conseguinte, confiança, atributo fundamental
para a atração de investimentos nacionais e internacionais.
Há uma clara preferência, pelos investidores de setores mais
dinâmicos da economia, por reorientarem o estabelecimento
de seus negócios para áreas cada vez mais planejadas como, por
exemplo, as plataformas inteligentes, que têm projetos ou estão
ligadas por sistemas multimodais de transportes que conectam as
áreas da produção aos grandes centros consumidores no país e no
mundo. E, por fim, ao enfatizar o compromisso com a garantia
24
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Figura 3 – Desaﬁo da Estratégia

da sustentabilidade ambiental (em linha com os Objetivos de
Desenvolvimento do Milênio das Nações Unidas) contribui para
evitar a degradação dos ecossistemas e o risco de se perder a base
ambiental que sustenta as várias atividades econômicas do Estado.
A Figura 3 ilustra o desafio proposto.

A VISÃO DE FUTURO
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Aproveitar as oportunidades decorrentes das vantagens
comparativas que o Estado oferece & enfrentar as ameaças
características de um contexto adverso de crise e incertezas
especialmente no curto prazo; gerar riqueza & compartilhar os
benefícios reduzindo desigualdades; promover o crescimento da
economia & garantir a conservação e uso sustentável dos recursos
naturais; inovar & aperfeiçoar; e, sobretudo, pensar mirando
o futuro & agir com determinação no presente, representam
exemplos de fatores-chave de sucesso que inspiraram o enunciado
da Visão de Futuro para o Rio Grande do Norte para 2035.

Expressos sob o formato dual e com elevado grau de tensão entre
eles, não podem ser considerados como escolhas alternativas
entre extremos: ou um ou outro. Ao contrário, indicam que o
verdadeiro objetivo é o da busca do equilíbrio sistêmico agindo
com firmeza e determinação nas duas direções, como no ideal
aristotélico: a virtude está no meio!
A Visão é a declaração da intenção estratégica mais
relevante, pois estabelece o rumo, numa perspectiva de longo
prazo, e sustenta o Modelo de Gestão Estratégica do Estado. É o
reflexo-síntese das aspirações da sociedade para um futuro legado
à presente e às futuras gerações.
Decorre da análise do contexto e de suas oportunidades
reveladas, combinadas com o desejo de alcance de determinados
padrões de desenvolvimento para o Estado que supõe avanços
progressivos e equilibrados, combinando as dimensões do
crescimento econômico, da justa distribuição da riqueza e da
sustentabilidade ambiental num processo de permanente diálogo
com a sociedade. É a real expressão do novo paradigma do
“governo que governa com a sociedade”.
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Stephen Covey a propósito comenta:
“... que a Visão envolve enxergar um Estado futuro com
o olho da mente. A visão é a imaginação aplicada. Todas
as coisas são criadas duas vezes: primeiro, tem lugar na
criação mental; segundo, uma criação física. A primeira
criação, a visão, é o início do processo de reinvenção
da pessoa ou da organização. Ela representa desejos,
sonhos, esperanças, objetivos e planos. Mas esses sonhos
e visões não são apenas fantasias. São uma realidade
ainda não trazida à esfera física, como a planta de uma
casa antes desta ser construída ou uma partitura à espera
de ser tocada” (COVEY, 2005).
Assim, a Declaração da Visão de Futuro para o Rio
Grande do Norte, procurou forte associação com as demandas
26

da sociedade numa perspectiva de transcendência de espaço
temporal. Mais do que um projeto de governo, ou de Estado
ela deve configurar-se como um projeto de sociedade. Tem o
seguinte enunciado:
VISÃO RN 2035
Um Rio Grande do Norte socialmente justo,
democrático, próspero, ambientalmente
sustentável e territorialmente equilibrado.

O MAPA DA ESTRATÉGIA
Embora fundamental como elemento direcionador do
rumo a ser seguido, a Visão de Futuro é insuficiente como
instrumento de Gestão Estratégica. Ela precisa ser complementada
(desdobrada) em objetivos, organizados sob o formato de um
Mapa da Estratégia que expressa as Áreas de Resultados e cumpre
um papel orientador para os demais componentes do modelo de
gestão, funcionando como um guia referencial para a promoção
do alinhamento das diversas secretarias e órgãos que compõem a
estrutura do Estado.
O Mapa com seus objetivos de longo prazo (e respectivos
indicadores, metas e projetos) deverá ser a base para o
desdobramento tático de médio prazo (novos PPA e Planos
Institucionais contratualizados) e para a definição das ações de
curto prazo e respectivos orçamentos anuais (LOA).
Também será a referência para o alinhamento dos demais
componentes do Modelo de Gestão do Estado: processos,
estrutura, pessoas, sistemas etc.
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Isto permitirá a implementação da sistemática de
monitoramento e avaliação sob a forma de uma sala de situação.

O Mapa está organizado com base numa arquitetura
estratégica a partir de quatro Áreas de Resultados:
desenvolvimento, (propósito maior) da Agenda que, para
sua efetivação pressupõe duas outras áreas condicionantes;
Infraestrutura; Rede de Serviços; e Governança Pública. A
Figura 4 ilustra a arquitetura proposta.
A ARQUITETURA ESTRATÉGICA
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
REDE INTEGRADA
DE SERVIÇOS

INFRAESTRUTURA

GOVERNANÇA PÚBLICA
Figura 4 – Arquitetura Estratégica
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A Área de Resultados Desenvolvimento Sustentável está
orientada a partir dos três eixos clássicos: econômico, social e
ambiental. Os principais desafios identificados na fase de escuta
foram:
• Melhorar o ambiente de negócios no Estado/Insegurança
jurídica que precisa ser mitigada;
• Necessidade de fortalecer capacidade do governo para a
elaboração e execução de projetos estratégicos;
• Necessidade de fortalecer perfil do humano, estratificando-o
por setores, por regiões do Estado;
• Necessidade de potencializar as cadeias produtivas existentes
por meio da agregação de valor e incentivos direcionados e
claros;
• Requalificação do setor de turismo;
• Otimização da infraestrutura hídrica orientada para a
geração de produtos voltados para os mercados regionais
em especial para o semiárido;
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• Definir estratégia para o Aeroporto Internacional e seu
entorno;
• Ampliar a oferta de energia limpa (windfarms e fazendas
de placas fotovoltaicas) e concluir as linhas de transmissão
que hoje impossibilitam os parques geradores eólicos, já
instalados, de jogarem sua produção no grid nacional.
Tem como principal diretriz orientadora:
“Promover o crescimento econômico sustentado,
inclusivo e sustentável, emprego pleno e produtivo e
trabalho decente para todos”.
(Objetivo 8 da Agenda 2030 das Nações Unidas)

A Área de Resultados Infraestrutura, um dos pilares para
o alcance dos objetivos de desenvolvimento teve como desafios
identificados, os seguintes:
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• Precariedade da atual malha rodoviária contribui para a
perda de competitividade dos produtos e sinergia com a
Cadeia Nacional de Valor;
• Necessidade de plataformas de infraestrutura bem
desenhadas que integrem modais de transporte com a
priorização, no tempo, de quais investimentos devem
acontecer para impulsionar o desenvolvimento;
• Vantagens comparativas do Estado (complexos portos x
aeroporto internacional) pouco exploradas em especial o
potencial do novo aeroporto internacional (corredor de
logística a ser criado pode possibilitar a geração massiva de
emprego);
• Transporte metropolitano de passageiros muito aquém da
demanda;
• Academia tem grande potencial para ser parceira do Estado,
seja no desenvolvimento de plataformas de TI customizadas
para o gerenciamento presente e futuro dos ativos, seja para
desenvolver modelos comparativos e de análise de valor
para o que se pretende implantar;

• Estado tem um grande potencial de produção de energia
limpa, mas, existe um gargalo que são as linhas de
transmissões.
Tem como principal diretriz orientadora:
“Adotar novas plataformas de infraestrutura e logística
integradas aos ativos existentes para viabilizar
o acesso a pessoas, mercados e serviços”.
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A Área de Resultados Rede Integrada de Serviços,
outro pilar determinante para o alcance dos objetivos de
desenvolvimento, contempla a implementação das políticas
públicas fundamentais e teve como desafios identificados:
• Pensar estratégias intersetoriais (transversalidade);
• Na saúde os principais desafios são: cobertura, qualidade
e humanização; aperfeiçoamento do SUS; modelo de
financiamento e alternativas de organização e prestação do
serviço;
• Na educação o desafio é mesmo o de promover um salto
no nível educacional. O ensino fundamental está em tese
universalizado. O ensino médio ainda é um problema e
a rede precisa ser repensada por questões de mudanças na
demografia;
• Na segurança a questão da redução de índices de
criminalidade x sensação de segurança (primeiro objetivo,
mensurável, segundo subjetivo, percepção);
• A falta de segurança pública interdita a atividade econômica
(crime ordinário desestimula o empreendedorismo),
a saúde, a educação, a cultura (acesso e condições de
trabalho);
• O Sistema Único de Assistência Social (SUAS) precisa
de uma estratégia de Estado que faça com que a política
descentralizada chegue aos municípios;
• O desafio da ressocialização de detentos nas penitenciárias;
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• Esporte e Lazer podem contribuir para a redução da
criminalidade e para a melhoria das condições de saúde da
população.
Tem como principal diretriz orientadora:
“Orientar para a percepção do cidadão na
sua integralidade dando a cada um dos
temas um tratamento transversal”.

A Área de Resultados Governança Pública, base de
sustentação das demais Áreas de Resultados, teve como desafios
identificados:
• Necessidade de incluir/enfatizar na Estratégia novas formas
de interação com a sociedade, transparência e participação
popular;
• O desafio do atendimento integrado ao cidadão;
• Necessidade de profissionalização da gestão, qualificação e
motivação dos servidores;
• Estratégia de ajuste fiscal orientada para a recuperação da
capacidade de investimentos do Estado contribuindo para a
realização da nova agenda de desenvolvimento;
• Enfatizar o uso de tecnologias de informação e
comunicação;
• Repensar o sistema de compras governamentais.
Tem como principal diretriz orientadora:

31

Capítulo 1

“Fortalecer a capacidade de governar com a
sociedade de forma transparente, participativa e
amplamente interativa com base nas tecnologias
emergentes, destacando a relevância do servidor
público, visando a geração de valor para o cidadão”.
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Figura 5 – Mapa Estratégico do Rio Grande do Norte
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Por fim, os desafios e diretrizes foram expressos sob a forma
de objetivos estratégicos. A Figura 5 ilustra o Mapa da Estratégia
com seus objetivos.

O DESAFIO DE TIRAR O PLANO DO PAPEL
A mensagem final que fica como principal desafio para o
Governo do Estado do Rio Grande do Norte, é o de compreender
que o importante passo dado com a construção da agenda de
desenvolvimento não é suficiente para assegurar a sua efetividade.
Cada vez mais o debate contemporâneo no campo da gestão
destaca a necessidade de fortalecer as capacidades institucionais
para a implementação da Estratégia. Se antes o problema era
a falta de planejamento, hoje o problema é o de tirar o plano
do papel dando consequência aos resultados previstos. Significa
alcançar um padrão superior de desenvolvimento para o Estado a
partir da melhoria de indicadores de desempenho e do aumento
da percepção por parte do cidadão destas melhorias.
A abordagem adotada até o momento está em linha com
os temas considerados de fronteira no campo da governança
pública: processo de construção baseado em diálogo permanente
com a sociedade, envolvimento e desenvolvimento do quadro de
servidores do Estado, transparência e prestação de contas, adoção
de inovação gerencial e fortalecimento da cultura de resultados,
entre outros.
Concluindo, duas recomendações são necessárias, visando
garantir o avanço sustentável do Projeto.
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A primeira delas está relacionada à necessidade de
complementar etapas programadas e que ainda não foram
realizadas visando assegurar a consistência do modelo estratégico
e condições para a sua implementação. Nesse sentido é
fundamental definir indicadores, metas, e carteira de projetos,
além de estabelecer os arranjos institucionais para a gestão da
estratégia e de mecanismos de monitoramento e avaliação (sala

de situação, escritórios de projetos etc.). O Projeto prevê ainda a
contratualização de resultados de forma a assegurar o alinhamento
estratégico e responsabilização de dirigentes e equipes com os
resultados previstos.
A segunda, relacionada ao desafio de institucionalizar
o processo de transformação em curso evitando riscos de
descontinuidade. A sustentabilidade de um projeto de longo
prazo pressupõe a adoção de inovações visando promover os
ajustes necessários em função de mudanças de contexto, mas
sobretudo pressupõe fortalecer a interação com a sociedade.
Quanto mais o cidadão percebe e reconhece o valor público
criado, maior é a confiança e, por conseguinte, maior é a chance
de tornar irreversível o processo de transformação em curso.
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