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RELATÓRIO DO IX ENCONTRO TECNICO DE GESTÃO DE PESSOAS DOS 

TRIBUNAIS DE CONTAS DO BRASIL (05.09.2019) 

Aos 05 dias do mês de setembro de 2019, no auditório do Tribunal de Contas 

do Estado do Paraná – TCE/PR realizou-se o IX Encontro Técnico de Gestão de 

Pessoas dos Tribunais de Contas do Brasil com o tema: O Cenário da Gestão de 

Pessoas Frente aos Novos Processo e Tecnologias Inovadoras. 

O IX Encontro objetivou o compartilhamento de experiências e boas práticas 

da área de Gestão de Pessoas, onde contou com a participação de representantes de 

32 Tribunais de Contas Estaduais, do Distrito Federal, Municipais e do Tribunal de 

Contas da União – TCU, que participaram das palestras, oficinas e debates sobre a 

gestão de pessoas frente aos novos processos e tecnologias inovadoras.  

O evento teve início com o Credenciamento – Welcome Tribunais de todos os 

participantes no horário de 8h30min às 9h, no hall do auditório do TCE-PR e, em 

seguida, direcionado pela Cerimonialista, a mesa foi composta pelas autoridades: o 

Conselheiro Ivan Lélis Bonilha, do TCE-PR e Presidente do Instituto Ruy Barbosa – 

IRB, que também estava representando do Presidente do Tribunal de Contas do 

Estado do Paraná, Cons. Nestor Baptista, o Conselheiro Sebastião Helvécio, do TCE-

MG - Vice-Presidente de Relações Institucionais – IRB, o Conselheiro Sebastião 

Carlos Ranna de Macedo, do TCE-ES - Vice-Presidente de Desenvolvimento do 

Controle-Externo – ATRICON, Rafael Morais Gonçalves Ayres, Coordenador Geral do 

TCE-PR e Carla Roberta Flores Venâncio, Diretora de Gestão de Pessoas do 

TCE/PR. 

Aberto para as manifestações iniciais, Carla Venâncio (Diretora de Gestão de 

Pessoas do TCEPR) parabenizou a realização do evento, rememorou a torcida para 

que o evento ocorresse no Paraná e destacou a união da rede dos profissionais de 

gestão de pessoas dos Tribunais de Contas que vem fazendo encontros nacionais 

desde 2006 e permanecem unidos até hoje. 

Na sequência, o Cons. Sebastião Rana (ATRICON) alertou a necessidade dos 

Tribunais de Contas “descruzarem os braços” para que seus trabalhos efetivamente 

tragam benefícios aos cidadãos e, para isto, remeteu sua fala à importância do tema 

gestão de pessoas e sua repercussão no MMD-TC (Marco de medição de 

desempenho dos Tribunais de Contas). 
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O Vice-Presidente de Relações Institucionais do IRB, Cons. Sebastião Helvécio 

também falou sobre a importância dos Encontros Nacionais e da necessidade de 

transformarmos as “ilhas Tribunais de Contas” como “grandes arquipélagos”. 

Por fim, para encerrar a solenidade de abertura, o Cons. Ivan Lelis Bonilha 

relembrou o tempo que ingressou nas carreiras do Tribunal de Contas como servidor, 

nos idos dos anos 90, lembrando os avanços adquiridos na seara de gestão de 

pessoas deste período até os dias de hoje, conclamando a todos para continuar neste 

avanço. 

 

 

 

Iniciando os trabalhos, Adriana do Rocio Loro - Coordenadora da Rede de 

Gestão de Pessoas dos Tribunais de Contas agradeceu a participação maciça dos 

Tribunais de Contas, destacando o esforço de toda a Rede, do apoio institucional do 

IRB, ATRICON e do TCEPR. 

Às 10h, deu-se início à Palestra O FUTURO DA GESTÃO DE PESSOAS - 

Claudia Malschitzky, Diretora da empresa Great Place to work – regional Paraná, que 

fez uma exposição sobre como despertar o pleno potencial das pessoas, a fim de 

atingir resultados excepcionais e acima de tudo sustentáveis. 

Os maiores desafios da organização na “era da transformação digital” apontam 

para o cuidado que temos que ter com as pessoas, usando as tecnologias para 

aproximar os profissionais e fazer com que eles construam e conquistem seus 

propósitos. 
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A comunicação está diferente; as expectativas das pessoas também estão 

diferentes. Não se pode fazer as coisas da mesma forma; a tecnologia invadiu as 

nossas vidas. Portanto, a comunicação é o nosso desafio. A comunicação não é um 

problema da TI, mas sim da área de gestão de pessoas (quem dá o tom). 

No sistema privado, 50% dos colaboradores desistem de seus empregos por 

incompatibilidade com os seus gestores. No caso do serviço público, não abandonam 

a organização, mas desistem de dar o melhor de si. 

A gestão de pessoas precisa tirar as pessoas da zona de conforto; gerir as 

pessoas é o grande desafio. 

Em poucos anos, 47% dos nossos empregos formais irão desaparecer; e 65% 

das pessoas que estão no ensino médio vão trabalhar com coisas que não existem. 

Estamos em um momento de transição.  

Precisamos encontrar o elo entre missão, visão e valores, aliados à tecnologia 

da informação, para que faça sentido para as pessoas; e observar a mudança de 

mindset em relação a crenças, valores e cultura. 

A Revista Exame trouxe uma reportagem que trata da força do propósito. O 

comando e o controle, associados à hierarquia, dá um lugar à inovação e a 

necessidade de provocar dentro das pessoas a vontade da mudança. Não basta 

contratar consultores e técnicos capacitados; é preciso transformar a cultura negativa, 

enraizada, em ações positivas (atitudes e comportamento). É preciso humanizar as 

relações; fazer o mundo girar junto com colaboração. 

Precisamos acompanhar e preparar as pessoas para acompanhar a velocidade 

das mudanças de comportamento, de mindset e novos conceitos aliados à entrega de 

resultados. 

O modelo convencional de GP está concentrado em 3 áreas: finanças (buscar) 

resultado; clientes (conquista e manutenção); e processos (eficiência operacional). 

Hoje o modelo de gestão está focado nas pessoas e na necessidade de inovação. A 

gestão precisa estar conectada diretamente à estratégia da organização. 

No momento do recrutamento, empresas privadas buscam pessoas que 

tenham valores e propósitos semelhantes aos da empresa. A habilidade técnica se 

ensina; o foco agora está na seleção de perfil dos novos empregados. 

A Inovação está diretamente relacionada às pessoas. Novos fatores de gestão 

de pessoas são observados, pela perspectiva do colaborador: confiança em sua 
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liderança (imparcialidade, confiabilidade e respeito); gostar das pessoas com quem 

trabalha (camaradagem); e ter orgulho do que faz (propósito). 

Trust index: Índice de confiança das relações positivas, requer transparência 

e verdade. 

Pessoas felizes são um fator mandatário para o sucesso. É preciso focar em 

pessoas atingindo objetivos e metas; dando o melhor de si; trabalhando em equipe; 

deixando legado. 

Recrutamento pautado em valores: liderança, empatia e conhecimento dos 

sonhos da equipe liderada; maximização do potencial humano (qual a minha missão 

dentro da grande missão institucional?). 

Inovação by all (por todos) / inclusão/ inspiração. Ideia de qualidade e agilidade 

(TI ágil). 

A transformação digital, hoje, é muito mais cultural do que tecnológica; as 

pessoas estão no centro de tudo. O foco sai do operacional e migra para a estratégia. 

É preciso conhecer o negócio e a missão de cada área. 

Precisamos fortalecer o protagonismo: as pessoas são parte da solução. 

No momento das perguntas, o TCE de Santa Catarina questionou a viabilidade 

do recrutamento e da seleção, focados em valores, no concurso público, que é focado 

na técnica. (Como recrutar com base em valores no concurso público?) Em resposta, 

a palestrante sugeriu o aculturamento, começando pela liderança. É necessário focar 

em programas que façam “uma revolução silenciosa”. O gestor deve ser um 

inspirador. Precisamos eliminar as crenças de que as pessoas estão acomodadas. 

Representante do TCE do Ceará comentou que a liderança é o que promove 

resultados. Comentou sobre a dificuldade de inserir / alavancar a gestão de pessoas 

na estrutura organizacional. Comentou sobre a necessidade de se mostrar o valor da 

gestão de pessoas, melhorando indicadores de produtividade e evidenciando a 

diminuição de afastamento por doença. Devemos demonstrar como a gestão de 

pessoas melhora o negócio da organização. 

O representante do tribunal de Pernambuco evidenciou a necessidade de haver 

uma estrutura mínima de gestão de pessoas para gerar resultado para a sociedade. 

A palestrante apontou ânsia do processo de conquista e de convencimento da alta 

administração necessário comunicar os casos positivos são boas mas que podem ser 

mudadas e como podem ser mudadas conquistaram o sponsor para apoiar os projetos 

de gestão de pessoas e ter consciência de que comunicar é vital para o sucesso ponto 
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é preciso construir de forma colaborativa uma solução sem ameaça e conquista. A 

representante do TCM de São Paulo alertou que é preciso empoderar o recursos 

humanos e sensibilizar e desenvolver pessoas especialmente os gestores devemos 

parar de culpar a alta administração. 

 

 

 

Às 11h, Crislayne Maria Lima Amaral N. C. de Moraes – Coordenadora do IRB 

destacou novo núcleo do IRB de avaliação de políticas públicas, fez uma exposição 

sobre as Competências necessárias aos Auditores de Controle Externo conforme as 

Normas Brasileira de Auditoria do Setor Público – NBASP. 

Apresentou as trilhas de formação de auditores disponível no site do IRB. 

Observou a assimetria de informações e a importância de se definir o que é auditoria 

e o que faz o auditor. 

Destacou a ISSAI 50, desenvolvida para instituições que têm jurisdicionadas, 

aprovada em setembro de 2019.  

Evidenciou pontos importantes das normas brasileiras de auditoria no serviço 

público e destacou que será votada em setembro/2019 a Competency Framework 

INTOSAI. 
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Às 14h, após o almoço, o Conselheiro Sebastião Carlos Ranna de Macedo do 

TCE-ES - Vice-Presidente de Desenvolvimento do Controle-Externo – ATRICON, 

explanou sobre a Resolução 13/2018 da ATRICON – Gestão de Pessoas nos 

Tribunais de Contas, bem como os indicadores do MMD da área de Gestão de 

Pessoas. 

O Conselheiro iniciou sua palestra pergunta: “o que estamos fazendo para que 

as políticas públicas cheguem a quem precisa?” 

No lugar da competição é preciso haver cooperação, trabalho em equipe e 

confiança. 

O MMD-TC utiliza a metodologia do SAIPMF. Os diagnósticos, a partir dos 

primeiros indicadores, demonstram que nem sempre um tribunal de contas com boas 

estruturas físicas apresenta bons resultados. Isso motivou a mudança para um modelo 

(2019) com foco em indicadores finalísticos. 

O conselheiro destacou que entre 2015 a 2017 a gestão de pessoas não 

avançou nada, ou seja, “andamos de lado”.  

A Escola de Contas e Gestão não pode ser um fim em si mesma. O número de 

capacitações / cursos não evidenciam significativa melhoria no desenvolvimento de 

pessoas nem impacto na produtividade. 

MMD 2019: preocupou-se em demonstrar à sociedade os benefícios das 

entidades de fiscalização superior – EFS (ver manual de procedimentos do MMD-TC). 
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Os tribunais de contas precisam falar a mesma linguagem. A meta é que todos 

os tribunais de contas tenham pontuação entre 3 e 4, no próximo MMD. 

No momento das perguntas o representante do TCE-PE relatou dificuldade em 

capacitar membros, e que tal iniciativa que poderia vir do IRB a (trilha de capacitação 

de membros). Além disso, questionou a relevância da alteração da nomenclatura do 

cargo para Auditor. O conselheiro explicou que isso se deve a busca de identidade 

para que se faça uma carreira de estado. O conselheiro também relatou tendência 

para a formação multidisciplinar ou transdisciplinar, como ocorre no General Account 

Office - Tribunal de Governança dos Estados Unidos. Além disso, observou que só os 

tribunais de contas de língua latina e o da Romênia tem jurisdição. Talvez por isso 

seja dada preferência a denominação de Auditor. Entretanto a tendência é que, ao 

invés de auditores, responsáveis pelo controle externo sejam chamados de analistas, 

devido ao trabalho com análise de metadados. 
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Às 14h45 iniciou-se a palestra Síndrome de Burnout – Andreia Mota Baril e Jeni 

Lima, onde deram seu depoimento e explanaram sobre a síndrome, alertando sobre 

a Gestão de Pessoas estar atenta aos sintomas e comportamento dos servidores dos 

Tribunais de Contas. 

Burnout significa excesso de carga, curto-circuito, uma fadiga ou frustração que 

leva a uma autodefesa do organismo, causando uma parada Obrigatória. 

Perfeição, ambição e necessidade de controle são características pessoais que 

podem levar à síndrome de Burnout. Ele é mais identificado em pessoas com traços 

de perfeccionismo (relacionado à culpa, à infância perturbada ou ao excesso de auto 

cobrança). 

A palestrante observou que não é o excesso de trabalho a principal causa do 

Burnout embora situações do ambiente de trabalho possam ser gatilho ou 

potencializa-lo. 

É difícil, porém necessário, aceitar nossas imperfeições, limitações e 

vulnerabilidade. 

Devemos ser livres /devemos nos divertir na nossa jornada. 
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As 16h deram-se início as OFICINAS REGIONAIS onde foram discutidos os 

DESAFIOS E SOLUÇÕES na comunicação e processos de tecnologia inovadoras. 

Região 1 – Sudeste / Região 2 -Nordeste / Região 3 – Sul / Região 4 – Norte  

Região 5 – Centro-Oeste. 

   

   

 

Encerraram as discussões nas Oficinas às 18hs e a noite aconteceu um Jantar 

de Confraternização (por adesão). 
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IX ENCONTRO TECNICO DE GESTÃO DE PESSOAS DOS TRIBUNAIS DE 

CONTAS DO BRASIL (06.09.2019) 

 

Às 9h do dia 06 de setembro de 2019, Gualter Lemos - Superintendente de 

Gestão de Pessoas e do Conhecimento na Agência Nacional do Petróleo, ministrou a 

Palestra POR QUE ESTE CASE FOI ALÉM? onde apresentou o Programa de 

Fortalecimento da Gestão de Pessoas. 

Em 2013 a ANP padronizou nomeações em cargo e comissionado - assunto 

que sempre foi complicado. Utilizou-se a técnica do y invertido, a qual prevê que a 

secretaria Geral de Gestão de Pessoas fique com os cargos e negocie com os 

gestores. 

Os cargos foram divididos em Cargos de Gestão e Cargos de Assessoria 

Técnica. Simultaneamente, houve mapeamento de processos e PFT. 

Percebeu-se que gestores estavam envolvidos com atividades técnicas e não 

havia gestão. Assim, houve reestruturação das unidades organizacionais e criou-se 

uma estrutura por processo dividida em macroprocessos, processos e cargos. 

Iniciou-se um projeto de “escola de líderes”, fundamental para se chegar à 

qualidade de hoje. Após essa inciativa, atritos diminuíram (como a solução da greve 

de caminhoneiros). Se não fossem os novos gestores, com habilidades para criar e 

conduzir novos processos, não haveria tal sucesso. 

Avaliação de desempenho funciona? 

“O corporativismo somado à estabilidade leva a mediocridade!” 

A avaliação de desempenho não é suficiente para medir quais os servidores 

entregam seus produtos.  

Houve simplificação e foco na entrega. Implantou-se o método de plano de 

metas, para aferir se a meta foi cumprida.  

De nada adianta fazer avaliação anual de desempenho, se não houver 

pactuação feedback no dia-a-dia. Isso envolve mudança de Cultura; utilização das 

movimentações internas interligadas à gestão por competências e apoio ao 

planejamento da força de trabalho. 

A escola de líderes presume que não adianta avaliar desempenho, 

estabelecer metas, entre outros, se não houver liderança de fato. 

Desafio: Gestão de Pessoas estratégica e integrada: 
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1- Transformar Chefes em líderes,  

2- Reduzir conflitos, 

3- Aprimorar o processo de avaliação,  

4- Criar um ambiente favorável à execução da Estratégia  

5- Identificar e preparar sucessores. 

O investimento em capacitação na ANP é muito alto: dois a três milhões ao 

ano. 

Todos os servidores da ANP fizeram o MBTI: Tipologia de Myers Briggs1, entre 

2013 e 2018. 

A Secretaria de Gestão de Pessoas mapeia o perfil de competência de todos 

os servidores e auxilia o gestor na seleção (inclusive para cargos em comissão). 

GESTÃO POR COMPETÊNCIAS: 

- Competências tem que ser consumível, não adianta ficar na gaveta. 

- É preciso enxergar os processos em sua estrutura, não os produtos, pois estes 

já estão no Regimento Interno. 

- Na ANP há somente 50 competências: de gestão, transversais, comuns e 

técnicas. 

- Não dá para definir competências sem chamar a ponta, pois pode gerar vácuo 

de confiança. 

- Gestão (liderança) é desenvolvimento contínuo. Se gestor para de se 

desenvolver, não funciona. 

GESTÃO DO CLIMA ORGANIZACIONAL: 

- Gestão do clima organizacional ocorre de dois em dois anos, com colheita de 

dados, análise e plano de ação. 

DIMENCIONAMENTO DA FORÇA DE TRABALHO 

- Fazer “mais com menos”. Aumento da força de trabalho envolve definição de 

competência e perfil profissional; o gap de número de servidores é o menos 

importante. 

- É preciso parar com as avaliações feitas pelos gestores. O servidor tem que se 

avaliar porque senão não se capacita (trilhas de desenvolvimento). 

 

 
1 O MBTI é uma ferramenta que permite classificar os diferentes tipos de personalidade, muito utilizado na 
psicologia e no coaching. 



14 
 

GESTÃO DO CONHECIMENTO  

- A Gestão do Conhecimento precisa estar conectada ao dimensionamento da 

força de trabalho 

- Ferramentas de Tecnologia devem ser utilizadas na gestão do conhecimento. 

- A dinâmica de aprendizagem organizacional precisa manter o foco nas 

pessoas. 

- Na ANP, 3 tipos de avaliações são realizadas, em épocas diferentes: 

1) avaliação de desempenho para progressão (impacto financeiro/ Decreto); 

2) de plano de trabalho; 

3) de competências, focada no desenvolvimento. 

 

 

 

Às 9h30 iniciou-se a apresentação do primeiro Case com o tema: “Gestão de 

Pessoas: Inserção, integração, e retenção de talentos em Órgãos Públicos” com o 

Luiza C. Hruschka do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. 

Objetivos da gestão das relações de trabalho: 

1 Diagnósticos de desenvolvimento e de capacitação técnica: mini clima 

organizacional (fotografia) feito com gestores para retratar a equipe. 
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2 Treinamento e desenvolvimento com cursos comportamentais na escola de contas 

e gestão. 

3 Pessoa certa no lugar certo 

4 Adaptar a pessoa na área de lotação (integração). 

5 Adaptar o novo à cultura organizacional. Novos servidores da geração Y x tribunais 

formais. (Se nós não nos preparamos para a geração Y não vamos conseguir reter os 

novos talentos). 

6 Trocas de experiência 

PROJETO DE GESTÃO DE PESSOAS PARA RETENÇÃO DE TALENTOS; 

- Inserção e integração. 

- Desenvolvimento gerencial e em equipe. 

- Processo seletivo (também para o gestor). 

- Movimentação interna/ rodízio. 

- Feedback das equipes. 

- Perfil de equipe. 

- Consultoria com novos gestores/ coaching. 

- Melhores práticas. 

Foram realizadas duas pesquisas de satisfação: após 3 meses, entrevistas 

individuais; após um ano, questionário contendo 13 questões sobre o processo, 

lotação e rodízio. 

Rodízio: aumenta conhecimento e adaptação ao novo, novos conhecimentos 

para os novos servidores e trocas. Antigos servidores conhecem os novos. 

Desenvolvimento de gestores e de equipes com foco em gestão de pessoas. 

Ver no YouTube: "Inserção integração e retenção de talentos em órgãos 

públicos".  

Ver Revista Técnica dos Tribunais de Contas – 4ª Edição. 

 

 



16 
 

 

 

Às 10h30 teve início a apresentação do Tribunal de Contas do Município de 

Goiás, com o Case 2: O uso da tecnologia da informação na gestão de pessoas do 

TCM/GO pelos Servidores Paulo Renato Frauzino Pereira e Francisco Possidonio 

Ferreira Filho. 

O ser humano precisa pensar; tarefas rotineiras tem que ser feitas por 

computadores. 

Novo Portal do Servidor: foco na descentralização de informação e no 

autosserviço. 

Abrangência: 

- Informação em tempo real. 

- Novas possibilidades de acesso (smartphone). 

- Ferramentas de comunicação. 

- Emissões de declarações com QR CODE de validação. 

- Indicadores de recursos humanos. 

- Gestão da frequência. 

- Gestão de férias. 

- Gestão de credores. 

- Pesquisas. 

- Integração com outros portais internos: Sophos, Ouvidoria e Corregedoria. 
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- Predominância na rapidez, com uso de textos curtos. 

- Desenvolvimento de uma cultura para sempre se questionar e melhorar 

processos e fluxos de trabalho. 

- Desenvolvimento de competências para se “pensar e desenvolver” novos 

produtos ligados à tecnologia da informação. Exemplo: Portal do Servidor. 

Mais com menos: equipe menor produzindo mais (menos custos com mais 

produtividade). 

 

          

 

Às 11h teve início a apresentação do Tribunal de Contas do Estado de Minas 

Gerais, com o Case 3: Mapeamento do Perfil Comportamental dos Servidores Recém 

Empossados: uma experiência do TCE/MG, pela Servidora Mirtes Conrado. 

O trabalho é um meio para sermos felizes.  

Ver publicação na revista do Tribunal de Contas: 

Disponível em: 

https://revista.tce.mg.gov.br/revista/index.php/TCEMG/article/view/382 

O estudo apresentado tem como objetivo relatar a experiência sobre a 

avaliação de perfil dos servidores recém-empossados no Tribunal de Contas do 

Estado de Minas Gerais (TCEMG) no ano de 2019. A demanda se deu a partir dos 

resultados obtidos pelo Mapeamento de Competências Técnicas e Comportamentais 

dos servidores atuais, realizado em 2018. Concluiu-se que um novo mapeamento com 

características semelhantes, destinado aos servidores novatos, era essencial para 

estabelecer a lotação mais adequada, estruturar as equipes, reconhecer possíveis 

gestores e elaborar o planejamento de carreira. O trabalho traçou um paralelo entre o 

estudo das gerações baby boomer, X, Y e Z, e o desenvolvimento da inteligência 

https://revista.tce.mg.gov.br/revista/index.php/TCEMG/article/view/382
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emocional. A metodologia utilizada envolveu dinâmicas de grupo, testes psicológicos 

Z-teste e IFP-II e entrevistas devolutivas individuais. Constatou-se que, apesar da 

tenra idade, os servidores novatos possuem inteligência, raciocínio lógico, nível 

informacional e desejo de aprender muito elevado. Constatou-se, ainda, a 

necessidade de desenvolvimento pessoal dos servidores a fim de possibilitar 

autoconhecimento e inteligência emocional para que seus objetivos pessoais e 

profissionais sejam alcançados. Além disso, ficou evidenciada a importância do 

mapeamento único e particular, levando em consideração não só os resultados dos 

testes, mas também a história de vida de cada indivíduo e suas expectativas sobre o 

trabalho no TCEMG. 

 

 

 

O Case 4, do Tribunal de Contas da União, iniciou as 11h30 onde Leonard 

Renne Guimarães Lapa apresentou o tema Trajetórias Profissionais em Tribunais de 

Contas. 

O Tribunal de Contas da União mudou os seus objetivos estratégicos. 

Foco em soluções de problemas sociais no lugar do foco nos processos de 

trabalho.  
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Foco nos resultados: alterar significativamente o desempenho da área, 

resgatando propósito dos servidores. “Qual a contribuição que ele presta para o país?” 

Focar e priorizar problemas: identificar e priorizar partes interessadas 

estabelecer plano de ação (ver apresentação). 

A profissionalização e seus componentes: ambiente de trabalho, normas e 

padrões, medidas de desempenho. 

Tem que medir para provar que “investimento gestão de pessoas traz um 

resultado, 10 vezes o valor do recurso aplicado, na área finalística”. 

A organização precisa gerenciar perspectiva de crescimento as pessoas. 

Trajetória (carreira) x trilha (caminhos). 

“O que a organização espera que eu apresente como resultado? Como me 

desenvolvo para ser reconhecido na organização? Qual o retorno que a instituição 

pode dar para as pessoas?” 

Precisamos oferecer um leque de possibilidades às pessoas para que elas 

escolham o caminho para se desenvolver.  

Obs.: O Tribunal de Contas da União agora faz auditoria operacional em 

políticas públicas. 

 

 

 

Encerraram as apresentações dos Cases às 12hs e foi aberto espaço para 

perguntas e troca de ideias. 
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Às 14h o Dr. Julio Matte do TCE/PR apresentou a palestra com o tema: 

“BRIGADA DA SAÚDE, FAÇA A DIFERENÇA NO SEU TRIBUNAL”. 

Um projeto de Brigada de Saúde com o objetivo de treinar um grupo de 

servidores do Tribunal de Contas com noções de primeiros socorros em emergências 

médicas e reanimação cardiopulmonar. 

 

 

 

Às 14h30min o servidor Gustavo Luiz Von Bahten do TCE/PR iniciou sua 

palestra com o tema: “Gestão de Riscos”. 

É preciso conhecer nossas fraquezas e utilizar as informações disponíveis (são 

muitas) diminuir "surpresas" ou danos. 

Precisamos atrair, reter, desenvolver e administrar pessoas, para isso é preciso 

motivar e inspirar. 

A gestão de pessoas é uma tarefa complexa, são muitos os problemas em 

potencial. 

As definições de riscos são ambivalentes: O risco pode ser maior ou menor. 

Risco é um evento futuro e incerto de algo dar certo ou errado. 

Risco é diferente de problema pois o problema já é um fato conhecido. 
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Ferramenta para Gestão de Risco: Canvas. 

A Gestão de Risco é feita pelos funcionários do próprio setor a facilidade 

aumento do negócio ajuda a empregar a metodologia: probabilidade X impacto. 

Estabelecer uma cultura de risco: diminuir a necessidade de apagar incêndios. 

 

 

 

Às 15h foram feitas as apresentações das soluções regionais que foram 

levantadas e debatidas nos grupos no dia anterior. 
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Às 16hs todos foram convidados para o coffee break. 
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O IX Encontro Técnico de Gestão de Pessoas dos Tribunais de Contas 

do Brasil foi concluído com a formalização, junto ao IRB, do Comitê responsável pela 

Gestão de Pessoas dos Tribunais de Contas, que ficou com a seguinte formação: 

• COORDENADOR: Adriana do Rocio Loro – TCE/PR 

• VICE-COORDENADOR: Rodrigo Conte Cunha - TCM/PA 

REGIÃO NORTE 

• Larissa Gomes Lourenço Cunha – TCE/RO 

• Carla Ledo Reis – TCE/PA 

• Luana do Socorro Carvalho da Silva – TCE/AP 

• Merisa Mendes – TCE/AM 

REGIÃO SUL 

• Ana Cristina de Monteiro Lessa Trotta – TCE/RS 

• Martha Godinho Marques – TCE/SC 

REGIÃO SUDESTE 

• Leticia Pinho Vinhas – TCE/RJ 

• Leila Renaut da Silva - TCE/MG 

REGIÃO NORDESTE 

• Paulo Otavio Távora Cavalcanti – TCE/PE 

• Marta Regina Varallo Corte – TCE/AL 

REGIÃO CENTRO-OESTE 

• Bruno Kaipper Ceratti – TC/DF 

• Carmen Lúcia Fernandes de Campos Araújo – TCE/MT 

 

O Grupo de Gestão de Pessoas (GGP), agora Comitê de Gestão de Pessoas, 

fazendo parte da estrutura do IRB, tem como um dos seus objetivos contribuir para 

uma melhor Gestão de Pessoas no Sistema do Controle Externo, participando das 

discussões e proposições junto ao IRB e à ATRICON. A contribuição do Comitê de 

Gestão de Pessoas poderá também se dar no suporte aos Tribunais de Contas que 

precisem avançar em políticas de Gestão de Pessoas. 

Há uma necessidade de estruturar a Gestão de Pessoas dos Tribunais de 

Contas tendo em vista a importância e diversidade dos Processos de Gestão de 

Pessoas. Para isso, será fundamental o apoio do IRB e da ATRICON. 

Um melhor resultado dos Tribunais de Contas virá de ações que visem uma 

maior qualidade e produtividade de suas entregas, porém não será conseguido sem 
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um olhar para uma melhor qualificação, melhor clima organizacional, maior 

reconhecimento/valorização que propiciem uma maior satisfação, capacidade e 

engajamento dos seus servidores. 

As ações de Desenvolvimento nos Tribunais de Contas, passam em muitos 

destes Órgãos, por seus Departamentos de Gestão de Pessoas, devendo, portanto, 

serem inseridos na construção destas ações junto com as Escolas de Contas. 

O Comitê de Gestão de Pessoas entende ser fundamental, o apoio do IRB, 

para que os Tribunais de Contas possam avançar nas ações de Desenvolvimento dos 

seus membros. 

A Gestão de Desempenho é um processo importante que tem consequências 

sobre os processos de Gestão de Pessoas, como Desenvolvimento, Movimentação e 

Valorização/Reconhecimento. Faz-se necessário, intensificar esforços conjuntos para 

desenvolver um desenho, próprio a cada Tribunal de Contas, mas que venha 

contribuir para melhoria das ações em Gestão de Pessoas. 

Ficou definido que o próximo Encontro Técnico de Gestão de Pessoas, será 

em Alagoas, conforme convite do Conselheiro Presidente do TCE/AL Otávio Lessa. 

Esses dois dias de Encontro, contribuíram para o fortalecimento do Sistema 

Nacional dos Tribunais de Contas, para o estreitamento dos laços Institucionais e com 

o aprimoramento e modernização das práticas de Gestão de Pessoas. 

 

 

Curitiba, 6 de setembro de 2019. 

Comitê Técnico de Gestão de Pessoas 


