
 
 

 
Seminário sobre Gestão de Desempenho 

no Setor Público 

  

Data: 30 de julho de 2021 

  
Objetivo geral:  
Promover debate amplo de ideias e conceitos sobre gestão do desempenho no 
setor público e buscar caminhos possíveis e necessários para implementação no 
Brasil. 
Objetivos específicos:  

• Aprofundar e qualificar o debate sobre o tema no Brasil: Gestão do 
desempenho como caminho para provisão de serviços públicos mais 
efetivos no Brasil; 

• Valorização e engajamento das lideranças e servidores públicos do país: 
Ambientes organizacionais que permitam o desenvolvimento de todas as 
pessoas; 

• Sensibilizar parlamentares para a importância do tema de gestão de 
desempenho à luz das melhores práticas internacionais e nacionais. 

  
Programação: 

 
Dia 30 de julho de 2021 

 
 
 
 
9h00 às 9:15 
Abertura 
Objetivo Geral: 
Realizar abertura do seminário, alinhando expectativas e contextualizando a 
parceria para o evento, além de falas institucionais. 
 
Rudinei Marques (Presidente/FONACATE) 
Renata Vilhena (Movimento Pessoas à Frente) 
  
 
 



 
 
9h20 às 10h50 – Painel 1 – Gestão do desempenho: propósitos e 
desafios?  
Objetivo geral: 
Este painel tem como objetivo principal compreender a discussão sobre o tema 
de gestão do desempenho, passando por alinhamento de conceitos e 
metodologias, buscando, assim, garantir entendimento suficiente para 
aprofundar e qualificar este debate no Brasil. 
 
PALESTRANTES: 
Senador Antonio Anastasia (PSD/MG) 
Humberto Falcão (FDC/MPAF) 
Marizaura Camões (ENAP) 
Juarez Freitas (Jurista) 
Mediação:  Weber Sutti 
  
 
 
 
 
 
 
  
11h00 às 12:10 – Painel 2 – Experiências e boas práticas: o que 
podemos aprender com casos no Brasil? 
Objetivo geral: 
A partir de experiências nacionais este painel irá explorar boas práticas e casos 
de sucesso de implementação de modelos de gestão de desempenho no Brasil.  
 
PALESTRANTES: 
Deputado Federal Arthur Maia (DEM/BA) 
Elaine Neiva (UnB) 
Andréa Coelho (Agente Executivo/CVM) 
Professora Cristina Kiomi Mori (INSPER/MPAF) 
Mediação: Pedro Pontual 
 
  
 
 
 
 



 
 
 
 
12h20 - 13:30 – Painel 3 – Gestão do Desempenho: por que focar em 
Lideranças?  
Objetivo geral: 
Discutir boas práticas de implementação de modelos de gestão de desempenho 
de lideranças no Brasil, a partir dos casos dos estados de Minas Gerais e 
Sergipe. 
 
PALESTRANTES: 
Deputado Federal Tiago Mitraud – NOVO/MG (Frente Parlamentar Mista da 
Reforma Administrativa) 
Maria da Penha Barbosa Cruz (Diretora do Departamento de Carreiras e 
Desenvolvimento de Pessoas – Ministério da Economia) 
Monica Bernardi (FJP) 
José Ricardo de Santana (Superintendente Executivo da Secretaria de Educação 
de Sergipe) 
Mediação: Amanda Moreira 
 
 
 
 
 
 
13h30 – Encerramento 
 
 


