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Cartaz Artigo MINAS GERAIS, UM ESTADO EM REDE: PROMOVENDO RESULTADOS PELO FORTALECIMENTO DA CIDADANIA 

 

Tema Assessorar a elaboração e revisão da estratégia e seu desdobramento às unidades administrativas. 

 Competência Elaboração/ revisão do planejamento do portfólio estratégico setorial 

Descrição da 

competência 

Apoiar em nível setorial a condução da elaboração e revisão do portfólio estratégico, seguindo as 

diretrizes do órgão central, e as metodologias de gestão utilizadas pelo Governo atuando de forma 

articulada, flexível, crítica, organizada e imparcial e envolvendo atores internos e externos ao sistema 

operacional. 

Resumo 

Desde 2003 Minas Gerais direciona suas ações e políticas públicas para resultados. Em  sua  primeira  

onda,  o  Choque  de  Gestão  priorizou  o  equilíbrio  e  rearranjo  das contas  públicas,  sustentado  pelo  

alicerce  da  qualidade  fiscal,  mas  sem  deixar  de lado  a  necessidade  de  inovar na  gestão  pública.  

Isto  permitiu  que  em  2007 fosse implantado  o  Estado  para  Resultados.  Esta segunda  agenda  de  

gestão  visava  a melhoria do desempenho gerencial, tendo como desafio priorizar as entregas para a 

sociedade quando do desenho das políticas públicas via projetos estruturadores. A Terceira Onda do 

Choque de Gestão se mantém fiel aos resultados, mas incorpora o conceito  de  gestão  regionalizada  e  

participativa,  coerente  com  o  tamanho  e  as inúmeras e distintas de demandas de Minas. O Estado em 

Rede, modelo transversal de gestão, realiza-se por meio da governança integrada entre governo e 

sociedade e é o sustentáculo da Gestão para a Cidadania, ao permitir que diferentes segmentos e  

interesses,  nos  comitês  e  encontros  regionais,  definam  suas  prioridades.  Essa interação fomenta 

participação, qualifica discussões, legitima decisões e produz, por fim, resultados almejados pelos 

cidadãos. 
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