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O gerente de Escritório de Processos da Secretaria de Gestão 

e Planejamento, Marcelo de Jesus Lima, representou Goiás 

no V Fórum de Processos de Mato Grosso Sul, realizado no dia 

11 de setembro em Campo Grande.  

O evento promoveu o diálogo sobre gestão e o intercâmbio 

de experiências inovadoras entre os Estados brasileiros.  

Marcelo Lima, que é Gestor Governamental em Tecnologia da Informação, apresentou o tema "Gestão do Conhecimento 

para Entrega de Valor ao Cidadão".  

Foram evidenciados os projetos realizados em parceria com os órgãos do Poder Executivo estadual e a experiência de Goiás 

em Gestão de Processos.  

O gestor demonstrou ainda, no Encontro Bimestral da Rede de Gestão Estratégica de Mato Grosso do Sul, como a Gestão por 

Processos pode apoiar o servidor na rotina do dia a dia, especialmente na identificação das suas reais necessidades. 

O Café com Processos é um evento promovido pela Superintendên-

cia de Modernização Institucional (SMI), por meio da Gerência de 

Escritório de Processos (Geproc), da Secretaria de Gestão e Planeja-

mento (Segplan), no qual busca-se discutir tendências e temas rela-

cionados à melhoria da gestão, que tenham como pano de fundo a 

gestão por processos.  

Nesta 6ª edição, o Café com Processos abordou o tema:  “O papel 

da liderança na modernização da Gestão Pública: pessoas, processos e engajamento.” 

O encontro foi conduzido pelo consultor Fernando Barros de Sá, especialista em Transformação Organizacional, que demons-

trou a importância da “Média liderança” para o alcance das metas estabelecidas, o que implica na melhoria contínua dos 

processos. 

O secretário de Gestão e Planejamento Joaquim Mesquita, que também prestigiou o evento, em sua fala de encerramento 

concluiu que “A melhoria contínua deve, necessariamente, entregar serviços públicos com mais qualidade a um número 

maior de pessoas”. 

As práticas da Secretaria Estadual de Gestão e Planejamento (Segplan) têm 

servido de inspiração para outros Estados do País. No dia 11 de setembro, uma 

equipe da Secretaria de Planejamento do Amapá esteve em Goiânia para co-

nhecer projetos em andamento na Administração Pública de Goiás. 

Os gestores do Amapá foram recebidos pelas equipes da Superintendência de 

Modernização Institucional (SMI) para conhecer os programas adotados no 

nosso Estado. 

“O caminho para a entrega das melhores experiências deveria ser o processo mais importante nas organizações.” 
Gart Capote 
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Goiás é destaque no  V Fórum de Processos de Campo Grande  

Café com Processos 

Segplan é referência em gestão para outros Estados  
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