Discurso da ministra Miriam Belchior na abertura do ciclo de eventos Gestão em Destaque
Brasília, 3 de setembro de 2013

Inicialmente, quero agradecer a presença de todos e todas na abertura deste ciclo de eventos
Gestão em Destaque.
A cada mês, pretendemos abordar aqui iniciativas de sucesso desenvolvidas pelo governo
federal para a melhoria da gestão pública.
Com isso, o Ministério do Planejamento pretende disseminar essas iniciativas e ampliar a
compreensão dos servidores públicos sobre as ações em curso.
A busca pela eficiência está na ordem do dia, e o elevado número de inscrições para este
evento é uma prova disso.
No governo do Presidente Lula, avançamos bastante. O fim das filas no INSS, entre muitas
outras iniciativas, é o símbolo maior dos resultados daquele período.
A Presidenta Dilma deu prosseguimento a esse trabalho criando a Câmara de Políticas de
Gestão, Desempenho e Competitividade, composta por quatro ministros – Casa Civil,
Planejamento, Fazenda e Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior – e por quatro
profissionais com experiência e liderança em seus segmentos de atuação.
Em 2011 elaboramos a Agenda de Ações para Modernização e Melhoria da Gestão Pública,
que contempla um portfólio de projetos relacionados a temas e áreas estratégicas de governo,
organizado em três eixos:
•

melhoria da entrega de serviços à população e às empresas;

•

melhoria da eficiência do gasto e

•

melhoria da governança e da gestão de meios.

No eixo da melhoria da entrega de serviços, destacam-se:
•

A melhoria da gestão dos aeroportos para facilitar a vida dos passageiros;

•

A instituição de Carta de Serviços dos órgãos federais;

•

A desburocratização do processo de abertura e de encerramento de empresas; e

•

O sistema para unificação da prestação de informações sociais trabalhistas pelas
empresas, entre outros.

Para a maior eficiência do gasto público, estamos trabalhando em várias frentes, com
destaque para a criação da central de compras, que objetiva maior agilidade nas compras com
menores custos.
Para o aprimoramento da governança e da gestão de meios, é importante destacar o trabalho
feito em todos os ministérios para institucionalizar o planejamento estratégico.
Além disso, os processos de trabalho com maiores impactos na vida dos cidadãos e na
competitividade do País serão aperfeiçoados.
O desenvolvimento desses projetos envolve:
•

reestruturação organizacional,

•

o uso intensivo de tecnologia da informação,

•

pesquisas com usuários, e

•

capacitação de servidores.

Para coordenar essa agenda, foi criada, no Ministério do Planejamento, a Assessoria Especial
para Modernização da Gestão, ligada diretamente ao meu gabinete, para prover:
•

aporte metodológico às mudanças;

•

acompanhamento dos cronogramas, produtos e resultados de cada projeto.

É nesse contexto de aprimoramento da gestão que surge o este ciclo de eventos, que
chamamos Gestão em Destaque.
A melhoria da gestão é um processo permanente que exige conhecimento, compromisso e
persistência.
Compreender os caminhos e as ferramentas e caminhos dessa evolução, compartilhar
experiências e disseminar novos referenciais de gestão são alguns dos principais objetivos
deste ciclo de eventos.
O Gestão em Destaque permitirá conhecer e entender melhor o desenvolvimento de práticas
de sucesso.
Hoje analisaremos a infraestrutura nacional de Dados Abertos, a partir de apresentação de
Miriam Chaves, diretora de programa do Ministério do Planejamento, tendo como
comentarias Vagner Diniz, gerente regional do W3C Brasil.
Dados Abertos, vocês verão, é uma iniciativa que tem impacto direto na vida dos cidadãos –
que desejam e têm direito de acesso a informações e serviços mais qualificados.
Hoje será possível conhecer um pouco mais sobre o uso do formato aberto, que permite a
leitura automática dos dados por diferentes sistemas, propiciando usos diversos, como o
desenvolvimento de aplicativos úteis para a sociedade.
Por fim, gostaria de lembrar que o governo procura garantir a eficiência do Estado orientada
ao cidadão.
Atender ao cidadão, para nós, deve ser a razão de ser da gestão pública.
Por isso, o governo estimula o surgimento de soluções inovadoras, como estas que serão
apresentadas, com foco em resultados rápidos, consistentes e sustentáveis.
Neste sentido, convido a todas e todos para participar das próximas edições do Gestão em
Destaque, sempre na primeira terça-feira do mês.
Em 1º de outubro, o tema será o RDC – Regime Diferenciado de Contratações, apresentado
por Marcelo Bruto, Diretor de Infraestrutura de Logística da Secretaria do PAC, do Ministério
do Planejamento.
No dia 5 de novembro, o fundo de previdência complementar dos servidores públicos federais
será apresentado por Ricardo Pena Pinheiro, Diretor-Presidente da Funpresp.
Desejo uma boa participação neste ciclo de eventos Gestão em Destaque, com a certeza de
que será proveitoso.
Muito obrigada.

