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Implementação de instrumentos de Governança e
Gestão de Riscos pela Administração Pública
çç APRESENTAÇÃO
No ano de 2018 o tema Governança e Gestão de Riscos no Setor Público consolidou-se como sendo um dos principais
objetos de estudo dos profissionais da Administração Pública. A razão clara era o caráter de novidade, aliado à necessidade
de atendimento de orientações e determinações do Tribunal de Contas da União decorrentes dos levantamentos de
governança.
Atentos a essa demanda, realizamos, em 2018, duas edições do Seminário Governança e Gestão de Riscos no Setor
Público, trazendo aos participantes uma visão completa e capacitando-os para, com segurança, iniciar e conduzir
atividades de melhoria da governança e implantação da gestão de riscos em suas organizações. Neste ano, nosso
objetivo é alçar mais um degrau na busca por resultados efetivos.
Sem prejuízo do aproveitamento por aqueles que ainda ingressam no assunto, a abordagem do Evento terá foco no
aprimoramento de ações concretas, trabalhando alguns dos principais instrumentos de governança e gestão de
riscos de forma específica, privilegiando a clareza no processo de implementação, solucionando dúvidas e trazendo a
experiência prática de organizações que já se encontram em estágio intermediário e avançado de governança e gestão
de riscos.
Trataremos de assuntos que estão na ordem do dia para profissionais da Administração Pública, como inovação,
liderança, gestão por competências, alto desempenho, programa de integridade, gestão de riscos nas compras
públicas e estratégias de terceirização após o Decreto 9.507/18, e de questões que interferem diretamente no exercício
da função pública, como autonomia nas decisões e preocupação com o controle externo, atribuições imprecisas no
processo de compra, imperícia de agentes designados e responsabilização no novo cenário da LINDB.
Convidamos você a participar deste Seminário e integrar um distinto grupo de profissionais aptos a identificar,
estimular, promover e executar melhorias necessárias ao serviço público.
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çç OBJETIVOS

çç DESTAQUE DE CONTEÚDO

O Seminário tem por objetivos gerais possibilitar aos
seus participantes:

çç Inovação no serviço público: o que é, onde é necessária
e como abrir espaço;
çç Estratégias de terceirização de serviços: novas possibilidades diante do Decreto 9.507/18;
çç Identificação, avaliação, tratamento, monitoramento e
análise de riscos: o que é crucial para o êxito do processo;
çç Suprimento de lacunas de competência no processo de
compra: omissões legais que precisam ser normatizadas internamente;
çç A responsabilidade das autoridades pela imperícia dos
agentes designados;
çç Programa de integridade;
çç Instrumentos de governança nas aquisições: Plano de
Logística Sustentável (PLS), Plano Estratégico de Compras e Plano Anual de Compras;
çç Quando realizar gestão de riscos em processos de contratação pública;
çç A gestão de riscos prevista na IN 5/17-SEGES/MP: competências, metodologia, artefatos e atuação de agentes
no processo;
çç Benchmarking de organizações em estágio intermediário e avançado de governança e gestão de riscos.

çç Uma visão completa sobre o tema;
çç Um entendimento suficiente sobre aspectos fundamentais da governança e da gestão de riscos, de modo que
sejam capazes de, melhorar as atividades de governança e iniciar ou conduzir a gestão de riscos em suas organizações;
çç A compreensão dos principais instrumentos de governança e gestão de riscos de forma específica, prática e
operacional;
çç A identificação de soluções concretas cabíveis em suas
organizações, considerando soluções e experiências de
organizações que já se encontram em estágio intermediário e avançado de governança e gestão de riscos;
çç O cumprimento adequado das regras constantes dos
normativos que regulam o tema;
çç O conhecimento acerca de orientações do Tribunal de
Contas da União - TCU relevantes para a compreensão
integral dos assuntos abordados.

çç PÚBLICO-ALVO
çç Autoridades superiores e ordenadores de despesas
çç Gestores de órgãos e entidades, das mais diversas escalas hierárquicas
çç Advogados, assessores e procuradores jurídicos
çç Agentes do controle interno
çç Agentes do controle externo
çç Pregoeiros, equipes de apoio e membros de comissões
de licitação
çç Gestores e fiscais de contratos
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çç PROGRAMAÇÃO
26 DE JUNHO - QUARTA-FEIRA
o8h00

çç Credenciamento
çç Abertura do Seminário

Instrumentos Elementares de Governança Pública
Palestrante: Renato Fenili

o8h30

12h30

Governança: ponto de partida
çç A necessidade de implementar a boa governança nas organizações públicas: porque não é apenas
um discurso;
çç Diagnóstico das organizações brasileiras: como a governança pode auxiliar na solução de problemas existentes;
çç As diferentes realidades das organizações brasileiras e a priorização de ações necessárias à boa
governança;
çç Sem governança, sem controle: impactos da governança na eficácia dos serviços prestados aos
cidadãos;
çç Princípios, conceitos e diretrizes da governança;
çç Mecanismos para o exercício da governança: liderança, estratégia e controle.
Almoço

Instrumentos Elementares de Governança Pública - Continuação
Palestrante: Renato Fenili

14h00

18h00

Estrutura, cultura e desempenho
çç Inovação no serviço público: o que é, onde é necessária e como abrir espaço;
çç Estrutura organizacional necessária à boa governança;
çç Governança para resultados: o papel e a responsabilidade da alta Administração;
çç Cultura organizacional e alto desempenho na Administração Pública;
çç Gestão por competências: pessoas certas nos lugares certos;
çç Avaliação de desempenho: efetividade na avaliação da performance;
çç Benchmarking: modelos implantados, dificuldades enfrentadas e resultados obtidos.
Encerramento do primeiro dia
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27 DE JUNHO - QUINTA-FEIRA
Instrumentos Avançados de Governança Pública
Palestrante: Thiago Bergmann

o8h30

12h30

Gestão de Riscos na Organização Pública
çç Princípios, conceitos e diretrizes da gestão de riscos;
çç Estruturas de gestão de riscos;
çç Mecanismos de gestão de riscos e controles internos de gestão;
çç Quem é quem na gestão de riscos da organização: competências e responsabilidades;
çç Identificação, avaliação, tratamento, monitoramento e análise de riscos: o que é crucial para o êxito
do processo;
çç Benchmarking: metodologias implantadas, dificuldades enfrentadas e resultados obtidos.
Almoço

Instrumentos Avançados de Governança Pública - Continuação
Palestrante: Thiago Bergmann

14h00

18h00

Programa de Integridade/compliance na Administração Pública
çç O que é e como funciona o programa de integridade/compliance;
çç O compliance na Administração Pública direta e indireta;
çç Eixos estruturais do programa de integridade;
çç Procedimentos necessários à sua estruturação;
çç Parâmetros para a implementação;
çç Estratégia para a implementação e superação de obstáculos;
çç Benchmarking: programas implantados, dificuldades enfrentadas e resultados obtidos.
Encerramento do segundo dia
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28 DE JUNHO - SEXTA-FEIRA
Governança e Gestão de Riscos nas Aquisições
Palestrante: Franklin Brasil

o8h30

12h30

Governança nas Aquisições
çç Diretrizes de governança nas aquisições: mais eficácia e autonomia na tomada de decisões;
çç Medo do controle: com o que, de fato, é preciso se preocupar;
çç A responsabilidade das autoridades pela imperícia dos agentes designados;
çç Suprimento de lacunas de competência no processo de compra: omissões legais que precisam ser
normatizadas internamente;
çç Instrumentos de governança nas aquisições: Plano de Logística Sustentável (PLS), Plano Estratégico de Compras e Plano Anual de Compras;
çç Estratégias de terceirização de serviços: novas possibilidades diante do Decreto 9.507/18;
çç Diretrizes de governança para a aplicação de sanções a licitantes e contratados.
Almoço

Governança e Gestão de Riscos nas Aquisições - Continuação
Palestrante: Franklin Brasil

14h00

18h00

Gestão de Riscos nas Aquisições
çç Gestão de riscos nas aquisições quando não há gestão de riscos na organização;
çç Diretrizes para implantar a gestão de riscos nas aquisições;
çç Quando realizar gestão de riscos em processos de contratação pública ;
çç A gestão de riscos prevista na IN 5/17-SEGES/MP: competências, metodologia, artefatos e atuação
de agentes no processo;
çç Benchmarking: modelos implantados, superação de dificuldades e resultados obtidos.
Encerramento e certificação
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çç PALESTRANTES
Renato Fenili
Atualmente exerce o cargo de Secretário Adjunto da Secretaria de Gestão do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão. Diretor da Central de Compras da Câmara dos Deputados. Idealizador
do Laboratório de Inovações em Compras Públicas (Lab-Comp), da Câmara dos Deputados, o primeiro
do gênero na América Latina; Gerente da área temática de Licitações Sustentáveis, na Câmara dos
Deputados. Pós-doutorando em Administração, em pesquisa que investiga as compras e contratações
públicas como preditoras dos objetivos de desenvolvimento sustentável da ONU; Mestre e Doutor em
Administração pela Universidade de Brasília – UNB. Pós-graduado (especialização) em Gestão de Materiais e Patrimônio Colaborador junto à Escola Nacional de Administração Pública (ENAP), responsável
pela reestruturação do curso de Gestão de Materiais e Patrimônio oferecido por aquela Instituição. Palestrante da Escola Nacional de Administração Pública (ENAP), desde 2013 Autor das obras Governança
em Aquisições Públicas: teoria e prática à luz da realidade sociológica (Impetus, 2018), Boas Práticas
Administrativas em Compras e Contratações Públicas (Impetus, 2015) e Gestão de Materiais (ENAP
Didáticos, 2015). Professor de Administração de Recursos Materiais e Patrimoniais, Administração Geral e Pública e Licitações e Contratos Administrativos; Docente no Centro de Formação, Treinamento
e Aperfeiçoamento da Câmara dos Deputados; Docente em cursos de Pós-Graduação no Instituto de
Gestão, Economia e Políticas Públicas Pesquisador, vinculado à Universidade de Brasília, nas temáticas
inovação, cultura, práticas sociais e desempenho. Ex-oficial da Marinha do Brasil.

Franklin Brasil
Auditor da CGU desde 1998; Bacharel em Computação e Mestre em Controladoria e Contabilidade;
Atualmente, chefia a Assessoria de Planejamento de Aquisições da CGU. Atua na capacitação de
servidores públicos, com ênfase em terceirização, detecção de fraudes em licitações, gestão de
riscos e pesquisa de preços; Autor de “Preço de Referência em Compras Públicas” e coautor dos livros
“Controladoria no Setor Público”, “Compliance, gestão de riscos e combate à corrupção”, “Combate à
Corrupção em Licitações – Detecção e Prevenção de Fraudes” e “Como gerenciar riscos na administração
pública”. Fundador e coordenador do NELCA, grupo que congrega 3.500 compradores públicos do país.
Vencedor do Prêmio “Chico Ribeiro” de Qualidade do Gasto Público em 2015, 2016 e 2017.

Thiago Bergmann de Queiroz
Bacharel em Ciências Contábeis e licenciado em Matemática na Universidade de Brasília. Mestre em
Administração, área de concentração Finanças, pela mesma instituição. Atualmente, ocupa o cargo
de Analista Judiciário, especialidade Contabilidade, no Tribunal Superior Eleitoral com atuação nas
áreas de auditoria, prestação de contas eleitorais e partidárias e de licitações e contratos. É professor e
palestrante em diversas empresas privadas desde 2011 e da Escola Nacional de Administração Pública
(ENAP) desde 2013. Foi professor de Contabilidade na Universidade de Brasília e de Administração na
Universidade Aberta do Brasil, além de atuação na educação básica, nas modalidades presenciais e à
distância, e em cursos preparatórios para vestibulares e concursos.
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çç INFORMAÇÕES

çç INVESTIMENTO

çç INCLUSO

Local

Plano Individual

Brasília – DF

R$ 3.690,00 por pessoa

çç Material didático exclusivo – Inove;
çç Apostila e Material Complementar
dos Professores;
çç Pasta executiva, caneta, lápis e
marca texto;
çç Certificado de Capacitação e
Aperfeiçoamento Profissional;
çç 6 Coffee-Breaks.

Data

26 a 28 de Junho de 2019
Carga horária

24 horas

A cada 4 inscrições neste curso, efetuadas pelo mesmo órgão e vinculadas à mesma fonte pagadora, a Inove concederá cortesia para uma quinta
inscrição.

çç INSCRIÇÃO E PAGAMENTO
A inscrição deverá ser efetuada pelo telefone (41) 3618-9954, através do e-mail
contato@inovecapacitação.com.br ou no portal inovecapacitacao.com.br/cadastro.
O respectivo pagamento em nome de
INOVECAPACITACAO - CONSULTORIA E
TREINAMENTOS LTDA - ME

Banco Santander
Agência: 0950
C/C: 13000843-3

Caixa
Agência: 1632-2
C/C: 00003797-8

CNPJ nº: 27.883.894.0001-61

** Condições:
O cancelamento da inscrição por parte do participante deverá ser realizado em no máximo 02 dias úteis da realização do
evento, após este prazo deverá haver a substituição ou solicitação de crédito no valor da inscrição. Por motivos operacionais
ou por falta de quórum, a InoveCapacitação reserva-se ao direito de adiar, alterar a programação ou o palestrante, sem aviso
prévio, por questões e razões de ordem superveniente. A inscrição será confirmada mediante envio da nota de empenho,
ordem de serviço, autorização, depósito ou outra forma de pagamento.
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