
Biblioteconomia

Liderança,

Governança &

E eu com isso!?



Biblioteca de 

Alexandria
um dos maiores 

centros de saber 
da Antiguidade

530 mil
‘exemplares’

mais de



a nova Biblioteca de 

Alexandria
referência no 

mundo árabe

a cultura mundial 
em forma de 

palavras escritas4 milhões de livros 

100 mil manuscritos e

50 mil mapas papiro
1



Biblioteca do 

Congresso

Americano
a maior 
do mundo



a revolucionária 

biblioteca de

BOLSO
para cada um

acessível

onipresente

ilimitado



esse é o Hugh
seu  ‘colega de profissão’,

um robô-bibliotecário 
Pasi William Sachiti e 

Ariel Ladegaar, 
pesquisadores de robótica 
da Aberystwyth University, 

Reino Unido



big data
a gestão da informação

em escala inimaginável 

velocidade

volume

variedade

veracidade

valor

Quem faz 

o quê?



que 

bibliotecário 
você 

quer 

ser



3 caminhos

existente e 

não ocupado

de tendências

tradicional
IN

FOR

MA

CI

O

NAL



Cumé

queu

vou 

saber, 

Jisuis?



o que te 

desperta...



O que te 

provoca...



o que te 

preenche...



O que te 

desafia...



O que te 

move ...



PROPÓSITO
esse é teu



PROPÓSITO



#partiupracima



propósito em ação

transformação



escolha suas

ferramentas



dupla de

sucesso



Poderia estar agora no espaço em 

um módulo lunar,

Ó que chato

E se eu tivesse agora velejando num 

barquinho no Caribe,

Deus me livre

Poderia estar agora num hotel mil 

estrelas em Dubai

Mas eu, eu, eu

Prefiro estar aqui

Te perturbando, 

domingo de manhã

isso é
governança



Eu nem sei o que faria nesse inverno

Qualquer coisa que não 

fosse com você

Me causaria tédio

Prefiro estar aqui

Te perturbando, 

domingo de manhã 

...

Tá com voz de sono, 

foi mal se te acordei

isso é

liderança



conjunto de processos, costumes, políticas, leis, 

regulamentos e instituições que regulam a 

maneira como uma empresa é dirigida, 

administrada ou controlada

governança



o

olho 
que 

tudo 
vê

governança é



Ter 
foco 
não é 
esquecer 
do todo, 
é direcionar 
o olhar!

Ter 
foco 
não é 
esquecer 
do todo, 
é direcionar 
o olhar!

Estabelecer prioridades
é essencial para fazer as 

coisas acontecerem.



número 

mágico
dimensões da 

boa governança



dimensão

estratégia
qual o propósito?

que legado quero deixar?



“Minhas expectativas 

se reduziram a zero 

quando tinha 21 anos. 

O restante foi um 

presente ”

LEGADO

“Olhe para 

as estrelas e 

não para os 

seus pés ”

Stephen Hawking (1942-2018)

propósito e



redução da 

desigualdade 

social

estabilidade 

econômica
plano real

“eles passarão, 

eu passarinho”

LEGADO



Ou você tem uma 

estratégia ou é parte 

da estratégia de 
alguém”.

Alvin Tofler

“



“ O processo de definição 

de prioridades, medição e 

revisão de resultados leva 

os departamentos 

governamentais a cumprir 

seus compromissos. ”
Justin Trudeau

Foco em entregas
Deliverology



definição de 

metas e resultados

dimensão

indicadores
onde estamos?

onde queremos chegar?



percepção 

realidade



em quais é

possível mexer

quais variáveis
que o compõem

“quebrar”
o indicador

Pare de brigar com a régua! 



Comparado

Maior Mundo Maior Ásia Afeganistão 115,08

2ª maior do 

Mundo
Maior África Mali 102,23

Maldivas 23,7

Maior Brasil Amapá 23,5

Paraguai 20,05

Venezuela 18,91

94ª maior do 

Mundo

13ª maior 

América
Brasil 18,6

Síria 15,61

Centro-oeste 14,8

Colômbia 14,58

12ª. Brasil Goiás 12,84

China 12,44

México 12,23

Argentina 9,69

Tailândia 9,63

Menor Brasil Espírito Santo 9,2

Uruguai 8,74

2ª menor Ásia Cingapura 2,48

3ª menor Mundo Menor Ásia Japão 2,08

2ª menor Mundo 2ª menor Europa Islândia 2,06

Menor Mundo Menor Europa Mônaco 1,82

https://geobancodedados.wordpress.com/2016/02/27/mortalidade-infantil/

ou ruim?
bom

a quem?

o resultado é



DIAGNÓSTICO SITUACIONAL 

APROFUNDAMENTO NAS 

3 GRANDES ÁREAS

MAIS 70 INDICADORES 

ESPECÍFICOS



dimensão

projetos

qual o esforço necessário para implementação?

como fazer?



dividir

conquistar
para



estratégia

desafio

programa
projeto

marco

atividade

sub-atividade

desdobramento
da estratégia



stakeholders
prazos e 

recursos

disponíveis

definições 

claras 

etapas

premissas

escopo



cada um faz 

sua parte

melhores resultados 

são alcançados 

quando

Lembre-se da

intersetorialidade!

Soluções 

convergentes



dimensão

monitorar

direção e ritmo estão adequados?

como controlar o andamento das coisas?



performance

desempenho
faixas de 



ritmo
garantir o 



urgência
senso de

é preciso criar



sempre nas 

prioridades

monitorar?
o que



dimensão

pessoas

quem faz o quê?

quem será o responsável?



a Central de Resultados foi criada para ser uma unidade administrativa que tem como objetivo potencializar a capacidade de 

entrega do estado

DESAFIOS DE 

LIDERANÇA
Cada um 

importa!

Promover as 

pessoas para o

melhor de si 
mesmas!

NADA 
ACONTECE 

SEM AS 

PESSOAS



provocar desconforto

na medida em que 

o outro possa 

suportar

liderança



liderança
é exemplo



liderança
é atitude



liderança
é coragem



liderança
é inspiração



liderança
é entrega



a Central de Resultados foi criada para ser uma unidade administrativa que tem como objetivo potencializar a capacidade de 

entrega do estado

Cada um 

no seu 

lugar

Papéis claros e

Responsabilidades

específicas

Ousadia &
Alegria

Músicos 
“não 

trabalham”, 

ENGAJAMENTO

apenas 
se divertem!

PROPÓSITO



a Central de Resultados foi criada para ser uma unidade administrativa que tem como objetivo potencializar a capacidade de 

entrega do estado

Cada um 

no seu 

lugar

Dedicação

e qualificação

filme Wiplash

Em busca da perfeição

nível técnico apurado

Alta 
performance

Não existem duas 

palavras mais 

prejudiciais do que 

bom trabalho.

Terence Fletcher

desconforto 

positivo 
pressão 

absurda 

vs

“

”
Reconhecimento 

é essencial



essoas têm anseios, dificuldades,

NÃO  IGNORE
Ou arque com as consequências !

interesses, variações de humor...

P



a Central de Resultados foi criada para ser uma unidade administrativa que tem como objetivo potencializar a capacidade de 

entrega do estado

Quando 

um  

compreende 

o outro

Os dois se 

ajudam e 

crescem 

juntos

+



+Trate pessoas como pessoas, 

não só como recursos!

efetiva
Gestão de Pessoas 



a Central de Resultados foi criada para ser uma unidade administrativa que tem como objetivo 

potencializar a capacidade de entrega do estado

Engajamento
Felicidade

plante

colha



dimensão

instâncias

qual o fluxo de decisão?

quem decide o quê?



quem reporta? 

quem autoriza? 

quem carrega? 

quem afina? Entraves &

Encaminhamentos

O piano
desafinado



decisão

infor
mação

FLUXO
importância do

instâncias 

decisórias

que 

assuntos a 

governança 

tem que 

tratar?

quais 

padrões de 

entrada e 

saída de 

pauta?



GOVERNANÇA EM

INSTÂNCIAS PROPICIA

VISÃO GERAL E

ESTRATÉGICA

POR TEMA / ÁREA / ÓRGÃO

SUBSIDIA E QUALIFICA

AS DECISÕES

- agenda resolutiva

- deliberar principais 

problemas, 

dificuldades e entraves 

identificados

Problemas 

e Atrasos

Dúvidas e 

Pendências
- agenda tratativa

- abordar questões e 

pendências que 

precisem de resposta 

ou decisão 

Próximos

Passos
- agenda diretiva

- apontar próximas 

entregas, produtos, 

atividades previstas para 

o mês seguinte

grandes

FOCOS

Destaques 

e Avanços
- agenda positiva

- apontar principais 

resultados, entregas ou 

conclusões ocorridas 

no período 



G2 SEDUCE

GOVERNANÇA 

NA PRÁTICA

G1

G2

G3

1 

15 

+ de 60

por mês

Balanço das Reuniões

MÊS 

TÍPICO
para cada programa

G4
Acompanhamento dos órgãos setoriais

G3
Responsáveis de Programa 

e Executivos Públicos nos órgãos

G2
Dirigente do órgão, Responsáveis de 

Programas e Executivos Públicos

G1
Governador, 

Secretários e 

Executivos Públicos



dimensão

comunicação
quais são os públicos?

do que cada um deles precisa saber?

de que forma?



alinhamento 

geral
todos na mesma página



Para cada 

destinatário,

mensagens e

ferramentas 

específicasVocê 

sabe 

ler

uma 

batuta?

clareza &

objetividadade



nivelamento de

expectativas



O 

fluxo 

da 

comunicação 

está 

efetivo?  

O 

fluxo 

da 

comunicação 

está 

efetivo?  

informação

decisão



7O público,

está captando bem

sua mensagem?

É preciso se 

preocupar

SEMPRE
com a garantia da

compreensão

dê e receba

FEEDBACK

Ouça 

Assimile 

Aprenda

Fale 

Explique 

Engaje



TUDO é 

comunicação!



retomando...



Dimensões
de um Modelo de 

Governança

Qual o propósito?

Que legado quero deixar?

Qual é o esforço necessário

para implementação? Como?

Onde estamos?

Onde quero chegar?

Como controlar o 

andamento das coisas?
Quem será responsável?

Quem são os atores?

Qual o papel de cada um?

Quais são os públicos?

Do que cada um deles precisa saber?

De que forma?

estratégia indicadores projetos

monitorar equipe instâncias

comunicação

21 3

4 5 6

7

Seleção de 

prioridades

Definição de metas 

e resultados

Concepção de 

projetos

Evolução do 

desempenho

Definição de 

equipe dedicada
Definição do fluxo 

de decisão

Seleção e tratamento 

de informação



Dimensões
Governança

• Goiás Mais

• Competitivo e Inovador – desafios 

prioritários

• Diagnóstico Situacional 

• Ranking de Competitividade

• Definição de metas de curto e longo prazo, para 

cada indicador estratégico

• Desenho dos programas e projetos para cada 

desafio

• Unidade exclusiva – Central de Resultados

• 4 níveis de monitoramento – G1 até G4 – desde 

às equipes setoriais até o Governador

• Reuniões periódicas

• Equipe exclusiva – Executivos Públicos

• Processo seletivo e capacitações 

diferenciados

• Pactuação de metas com os órgãos 

• Acompanhamento intensivo da evolução de 

indicadores, projetos e entregas

• Garantia de que a informação esteja bem 

compreendida por todos os envolvidos 

• Transparência nas ações governamentais



Dimensões
Governança

• Definição de 06 desafios 

prioritários

• Plano de Governo

• PPA

• Diagnóstico de Gestão Municipal – DGM

• Caderno de Entregas e Resultados

• Desenho de Planos de Ação para cada desafio

• 3 níveis de monitoramento – G1 até G3 – desde 

às equipes setoriais até o Prefeito

• Reuniões periódicas

• Definição de ciclos quadrimestrais de 

monitoramento

• Acompanhamento da evolução dos Planos 

de Ação

• Qualificação do diálogo entre Estado e 

Município – alinhamento de atividades

ALIANÇA
MUNICIPAL

• Instituição do Comitê Municipal

• Apoio da Central de Resultados e das equipes 

setoriais estaduais

• Capacitações diferenciadas



Qualificação de

Executivos Públicos

2 Processos de

Foco nas Carreiras de Gestão

Convite aberto

Inscrições sem burocracia

Análise de Perfil Comportamental

Avaliação de Estudo de Caso

Entrevistas desafiadoras

Diferenciais



Capacitação 

diferenciada
Foco em pessoas e 

comportamentos

Especialistas

renomados

Liderança 

Adaptativa

Gestão 

Estratégica para 

Resultados

Gestão de Equipe de

Alto Desempenho

Comunicação 

Estratégica

Inovação & DesignThinking Institucionalização 

& Legado

p
ri

n
c
ip

a
is

 t
e
m

a
s



fazendo a 
governança

acontecer

Transformar o que é 

estratégico para o 

Governo em 

resultados para os 

goianos.

Executivos

Públicos



Já 

posso 

me 

jogar?



p
re

m
is

sa
 1

pronto pra 

começar

Simplicidade



P
re

m
is

sa
 2

Incremental

permite evoluir 

com a maturidade 

institucional



P
re

m
is

sa
 3

Adaptabilidade

aplicável a 

diferentes 

contextos 

e áreas



P
re

m
is

sa
 4

Leveza

fácil compreensão, 

adoção e 

envolvimento



Isso 

pra quê

tudo

mesmo?



Mudança de

Paradigma

Novas percepções



Decisões 
baseadas

em

informações



Maior 

alinhamento 
geral   



Cooperação  

entre 

as áreas



Corresponsabilidade

Engajamento



ser  percorrido

caminho a 

um longo 

ainda há 



Pra ir além 

é preciso 

coragem e 

disposição!



provoque-se

permita-se

divirta-se

; )



Nunca ande 

pelo 

caminho 

traçado, pois 

ele conduz 

somente até 

onde os 

outros 

foram.

Graham Bell

http://tiagobenevides.com.br/coaching/um-futuro-produtivo/


fb.com/centralderesultadosgo

centralderesultados@se
gplan.go.govr.br

(62) 3201-5709 | 5713

contato
E N T R E  E M

Paulo Henrique Souza
paulo-hs@segplan.go.gov.br


