Relatório do V ENCONTRO TÉCNICO DE GESTÃO DE PESSOAS DOS TRIBUNAIS DE
CONTAS DO BRASIL

Data: 02, 03 e 04/10/2013
Local: TCE MT
O evento fora realizado com o objetivo de refletir sobre o papel da gestão de pessoas nos
Tribunais de Contas, de aprofundar e compartilhar os conhecimentos sobre modelos de
gestão, práticas em gestão e desenvolvimento de pessoas, com espaço para apresentação
de cases e troca de experiências.
O indicador proposto foi atingido, vez que estavam representados 16 Tribunais estaduais:
PR, PE, SC, RJ, SP, RR, RS, MG, TO, RO, PB, PI, MS, GO, CE e MT, 02 Tribunais de
municípios: RJ e BA, o Tribunal do DF e o TCU com representante de Brasília e do escritório
local, representantes do IRB, inclusive com a presença do vice presidente Conselheiro
Sebastião Helvecio (TCE MG).
Com uma metodologia interativa que facilita a contextualização das transformações do
trabalho na esfera pública, foram abordadas as tendências das políticas de gestão de
pessoas dos tribunais de contas, numa programação elaborada pelo TCE MT, com auxílio
do GGP -Grupo de Gestão de Pessoas- coordenação nacional e demais participantes do
grupo, com palestra, relatos de experiências, oficinas e apresentação de trabalhos
acadêmicos na área de gestão de pessoas.
Resumidamente a programação foi a seguinte:
- Palestra: Gestão de Desempenho, com Sonias Rios da Rabaglio Educação Empresarial.
- Mapeamento de competências- experiência do TCE RJ .
- Indicadores de desempenho – experiência do TCE RJ
- Plano de sucessão- trabalho acadêmico do TCM RJ
- Projeto BIS- Boas Ideias e Soluções do TCE MT
- Gestão por Competência – experiência do TCE MT
- Apresentação dos resultados Pesquisa quantitativa para mensuração de indicadores
de conhecimento, satisfação e imagem percebida do TCE MT.
Ao final do evento foi eleita a servidora Leila Reinault da Silva do TCE MG como
coordenadora nacional, e as coordenações regionais com representantes de todos os
estados presentes no evento.
Em conjunto com o IRB foi elaborada a proposição do GGP- Grupo de Gestão de Pessoas,
para inclusão no Plano Estratégico do IRB para o período 2014-2015.

É o relatório

Rosimar RO
Estamos discutindo sobre a padronização de indicadores de gestão de pessoas para os
tribunais de contas. A discussão tá boa. No IV encontro foi proposto discutir no V:
1) Índice de absenteísmo (do apurado no ano de 2012);
2) Índice de rotatividade intersetorial de pessoal;
3) % satisfação em relação aos serviços prestados pela área de gestão de pessoas
(atendimento);
4) Lacunas de competência da área de gestão de pessoas (perspectiva de resultados);
5) % de orçamento do TC aplicado na área de gestão de pessoas (perspectiva de
orçamento e logística);
Pergunto eu: E VOCÊS DO ESPAÇO VIRTUAL, o que indicam para a ideia de indicadores
padrões? O que o GGP pode medir assim nacionalmente?
Flávia Lauande Cardoso
Não disse que você é muito boa em sínteses?
Parabéns! Fantástico!
Quanto aos indicadores, pensamos aqui em algo como:
1. investimento em capacitação de servidores;
2. custo de treinamento por servidor;
3. servidores treinados/nº de servidores;
4. Total de horas de treinamento/nº total de servidores.
Indicadores nesse sentido contribuirão para o momento em que estamos vivendo, que a
implantação de Plano de Desenvolvimento Individual – PDI.
Lia
Oi, Turma do treinamento,
Acho que, dos indicadores discutidos, faltou para a área de saúde e qualidade de vida,
creio que só absenteísmo não é suficiente.
Virgilio CE
Caríssimos amigos, colegas, componentes do Grupo de Gestão de Pessoas, Registro a
imensa satisfação pelos dias onde vivenciamos o V Encontro do Grupo de Gestão de
Pessoas. A escolha da palestra da Dra. Sonia Rios, as experiências do TCE RJ nas
apresentações da simpática Derlange e Pedro, a vivência da Rita Pires do TCM Rj, as
experiências do próprio anfitrião TCE MT, foram indiscutivelmente fontes de orientação e
inspiração para o desenvolvimento de trabalhos na mesma linha de excelência.
Importante registrar de maneira singular o excelente atendimento prestado por toda a
equipe do TCE MT nas pessoas do Eneias Viegas, da Antonia Ledil e Carmen Lucia,
dentre tantas outras pessoas, atendimento impar, atencioso, cuidadoso, cada detalhe
evidenciava o carinho, zelo, perfeccionismo no trato com os colegas visitantes.
Parabéns por cada idéia, cada iniciativa, cada providência, cada demonstração de
profissionalismo, preocupação com as pessoas, clientes.
Saímos com a sensação de dever cumprido, compromissados com a causa das pessoas,
dos sentimentos, pertencimento, envolvimento. As evidências da boa energia que paira
sobre aqueles que vivenciam o "cuidar" do maior patrimônio das organizações ficaram
infinitamente mais consolidadas, graças a este feliz Encontro.

Parabens a Martha pela condução ao longo destes anos, bem como reiteramos a
confiança na habilidade, serenidade e inteligência demonstrada pela nova Coordenadora,
Leila Renault, e que tenhamos outras tantas e felizes iniciativas com este grupo integrado,
dinâmico, alegre.
Cristina SP
Obrigada pela calorosa acolhida! Já estou sentindo saudades de estarmos reunidos.
Linda mensagem para reflexão. Aguardamos as fotos!
Aproveito para parabenizar cada representante dos TCE, pois o sucesso do evento
deveu-se também pela participação de cada um.
Bete TCE-PE
Gostaria de agradecer a todos pela excelente acolhida e parabenizar a todos do Mato
Grosso pelo maravilhoso encontro!!
Amós
É assim mesmo como nos sentimos depois de ter participado do evento: alegres,
esperançosos, fortes, sonhadores, dispostos.
Antes de tudo dizer que sentimos falta dos que não puderam ir. O evento foi rico, mas
teria sido muito mais com a participação de vocês.
Gostaríamos de agradecer a todos do TCE/MT pela atenção, dedicação, receptividade,
organização, calor humano. Ledil e Enéias vocês foram maravilhosos. Em tudo se via um
cuidado e zêlo que nos tocaram muito!!!
O grupo estava demais. Unido, integrado, parceiro, colaborador. Coisa boa é fazer parte
deste grupo!!!!
À Martha o nosso muito obrigado. Você é muito importante para o nosso grupo. Atenciosa,
parceira, orientadora, colaboradora,...Sentimos o avanço do nosso grupo e da GP nos
TC´s com a sua coordenação.
Leila estamos juntos para alavancar ainda mais a GP nos nossos TC´s. Não temos
dúvidas que pelos seus conhecimentos, habilidades e atitudes ( :) ) vc saberá conduzir a
Coordenação de Gestão de Pessoas. E pode contar conosco!!!!
Vamos em frente, pois temos muitas coisas a fazer para o crescimento dos nossos
Tribunais.
E não só nos nossos Tribunais, mas pela sociedade. A nossa vida é muito maior.
Podemos ter projetos de vida bem maiores, que a vida que levamos. Projetos
desafiadores, mas que trazem vida e amor. E podemos fazer parte disto.
E como diz Luther King: " O que me preocupa não são as ações e os gritos das pessoas
más, mas a indiferença e o silêncio das pessoas boas. ". A espera é por nossa atuação
para a melhoria de nossa sociedade. Podemos fazer diferença. Não podemos silenciar ou
agir indiferentemente. Pensemos nisso com carinho.
Viviane TCE CE
Faço "NOSSAS" AS PALAVRAS DE AMÓS. FOI REALMENTE O QUE NÓS DO CEARÁ
TAMBÉM SENTIMOS.
Sandro Petrilli IRB
eu acompanhei os e-mails e pude perceber o sucesso do evento.Parabéns e conte sempre
conosco!
Ledil,

Não sei como organizarás o envio dos materiais apresentados. Mas, para fins de
consolidação e não lembrando se deixamos os arquivos salvos no computador lá da sala,
enviamos para você nossas apresentações.
Por oportuno, em nome de Carmen e Jordanna, ratificamos totalmente as palavras de
agradecimento quanto ao acolhimento, organização e tratamento. E tudo natural. Faz
diferença fazer o que gosta e com amor. Vocês, toda a equipe de MT (particularmente
você, Eneias e Carmen) definitivamente estão de parabéns!
Abraços.
Pedro TCE RJ
Queridos colegas Enéas , Ledil e toda de equipe do do TCE/MT,
Queremos agradecer a calorosa recepção no V ENCONTRO DO GRUPO DE GESTÃO
DE PESSOAS, bem como parabenizar pela excelente escolha dos profissionais
envolvidos e temas escolhidos para abordagem, o que já era esperado, quando vocês
realizam suas acões. Com a permissão do colega Amós , também queremos fazer nossas
suas palavras, onde conseguiu definir muito bem nossos sentimentos em relação a esses
dias de trabalho e interação com o GGP.
Abraços a todos da Equipe GGP/TCE/MT,
Querida Amiga
Tudo bem com você amiga? preciso que me envie o resumo da nossa reunião, para que
eu possa desenvolver minha parte e encaminhar para vocês. Quero aproveitar e
agradecer tanto carinho dipensado. Obrigado por tudo.
Abraços,Marilia MS
Ledil, boa tarde!
Acabei não anotando minhas incumbências no planejamento das ações do GGP CentroOeste.
Sei que preciso criar um grupo de e-mails e mais alguma coisa.
Por gentileza, você poderia passar as ações de cada um?
Obrigado!
Grande abraço,
Bruno Ceratti
bceratti@tc.df.gov.br
Bom dia, Ledil e demais colegas do GGP
Isso é o que importa: ESTAR FELIZ com o sentimento de dever cumprido!
E é assim que nos sentimos, após termos participado do V Encontro Técnico de Gestão de
Pessoas.
Nossa “Escola de Samba” recebeu nota máxima em todos os quesitos:
Comissão de Frente (Equipe TCE-MT) – Nota 10!
Mestre-Sala e Porta-Bandeira (Eneias e Ledil) – NOTA 10!
Enredo (Assuntos abordados) – Nota 10!
Alegorias e adereços (material utilizados nas apresentações) – Nota 10!
Samba-enredo (Coral e apresentação dos filhos de servidores) – Nota 10!
E, finalmente... Evolução, Harmonia e Conjunto (nosso grupo) – Nota 10!
Desculpem a brincadeira, mas acredito que Gestão de Pessoas é trabalhar com determinação,
criatividade, inovação, persistência, conhecimento técnico e muita alegria; competências
evidentes em todos os participantes do GGP.

Abraços
Carmen TCE RJ

Ledil querida, quero te agradecer muito pela sua incansável atenção para conosco.
O Evento foi maravilhoso, pudemos perceber carinho em cada detalhe.
Voltei renovada, principalmente depois do banho de cachoeira, rsss...
Um abraço de agradecimento bemmmm apertado...
Adriana TCE PR
Oi, Ledil!
Tudo bem???
Tentando colocar tuas coisas em dia???
Como foi o baile naquele sábado???
Nosso passeio foi bem legal. Valeu a dica!!!
Agora vamos ao trabalho... kkkk
Algumas pessoas estão me perguntando sobre o certificado de participação no nosso
evento...
Poderias mandar alguma informação sobre isso para todo o grupo??
Grata. Abç,
Martha
Oi, Ledil!!
Tudo bem?
Estamos precisando dos certificados do encontro para a nossa prestação de contas!!!
Terias como nos enviar? Se não for possível, poderias enviar um atestado de
comparecimento?
Grata. Abç
MarthaBom dia Ledil,
Realmente o encontro deixou saudades. Foi tudo muito bom, como disse a colega foi
nota 10 em todos os quesitos.
Abraços.
Osmarina TCE TO
Quero agradecer a todos os colegas que não mediram esforços para estarem aq o V
encontro, e manifestar e falta
que fizeram aqueles que não puderam estar.
Para nós de Gestão de Pessoas do TCE/MT, foi gratificante recebe-los, e como troca
deixaram suas experiências
e expectativas que foi compartilhada a todos. Qnto a Martha uma de suas principais
competências e a liderança que exerceu
com maestria esse tempo em que ficou à frente do nosso grupo. Qndo a Leila tenho
certeza que exercerá muita bem esse novo

desafio e pode contar conosco.
Eneias

Caros colegas
Sentimos muita falta dos colegas que não puderam estar conosco nestes dias e àqueles
estiveram no nosso V Encontro, com saudades agradecemos pelos agradáveis dias
juntos, quando trabalhamos e "curtimos" o calor cuiabano.
Renovo os votos de bom retorno ao trabalho, lembrando-os que:
Se você tiver problemas para alcançar os grandes objetivos, separe em objetivos
menores.
Se você tiver problemas para começar a trabalhar nas pequenas metas, lembre-se dos
objetivos maiores.
Os grandes objetivos são os que irão levá-lo, motivá-lo e obrigá-lo a ir para em frente.
Os objetivos menores são o que realmente irão movê-lo diariamente, constantemente.
Quando você tem um grande motivo para dar um pequeno passo, você vai encontrar uma
maneira de dar esse passo, não importam as dificuldades que surjam pela frente.
Agregando esses pequenos passos, eles vão juntar-se as grandes e importantes
conquistas que você deseja.
Qualquer realização pode ser dividida em etapas tão pequenas que muitas vezes podem
parecer óbvias de tão simplórias.
Continue colocando um pé na frente do outro, e você poderá andar mil quilômetros ou até
mais, desde que você esteja motivado o suficiente para continuar.
Mantenha-se focado nos grandes objetivos, continue trabalhando persistentemente
através de pequenas metas, dia-a-dia, e tudo estará ao seu alcance.
(Narciso Machado)
OBS: Breve encaminharemos os materiais apresentados no encontro
e pedimos aos fotógrafos que nos encaminhem as fotos do evento.
Um saudoso abraço
Ledil Gahiva
Em 7 de outubro de 2013 18:14, Antonia Ledil Simoes Gahiva <ledil@tce.mt.gov.br>
escreveu:
Prezado Secretário de Comunicação,
O nosso V ENCONTRO TÉCNICO DE GESTÃO DE PESSOAS DOS TRIBUNAIS DE
CONTAS DO BRASIL, foi um sucesso graças ao seu apoio incondicional e de toda sua
prestigiosa equipe.
Por favor, transmita a todas as pessoas que nos judaram, os nossos agradecimentos.
Abraços
Ledil

