
2022Relatório
www.rgb.org.br

Relatório
de

Gestão
RGB



2022 Rede Governança Brasil – RGB, Brasília-DF.

Qualquer parte desta publicação pode ser reproduzida, desde que citada a fonte. Todavia, a
reprodução não autorizada para fins comerciais desta publicação, no todo ou em parte,
constitui violação dos direitos autorais, conforme Lei nº 9.610/1998.

Distribuição gratuita - Venda proibida.

ELABORAÇÃO:

Rede Governança Brasil - RGB
Cíntia Caroline - Gerente de Operações
Elise Brites - Diretora Institucional
Henrique Farinon - Diretor Administrativo-Financeiro
Pedro Henrique Benedito Barbosa - Coordenador de Marketing, Comunicação e Eventos
Rodrigo Souza - Designer

Instituto Latino-Americano de Governança e Compliance - IGCP
Hércules Anjos

Relatório de Gestão RGB 2022 – Brasília.

1. Gestão. 2. Governança. 3. Resultados.

Nenhuma parte desta publicação poderá ser reproduzida por qualquer modo ou meio, seja
eletrônico, fotográfico, mecânico ou outros, sem autorização prévia e escrita da RGB.

2022Relatório de Gestão
www.rgb.org.br



RGB Entrevistas
Cartilha de Integridade para Prefeituras Brasileiras
LGPD - Boas práticas para municípios brasileiros
2ª ed. Código de Boas Práticas em Gov. Pública

RADAR RGB
2 Seminários de Governança Municipal para

Prefeitos e Gestores Públicos
4 Fóruns de Governança no Sistema de Justiça

1 Fórum de Governança Ambiental
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Plano de Governo
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21 artigos publicados no Portal Migalhas
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A Rede Governança Brasil – RGB surgiu como um movimento cívico, sem fins
lucrativos que tem como missão colaborar na implantação de políticas de Governança
no Brasil e na América Latina. Nossos trabalhos estão pautados na visão de um país
onde a governança seja executada de forma íntegra, ética, transparente e com foco na
entrega de valor à sociedade tornando o Brasil uma nação mais desenvolvida,
sustentável, com evolução social e econômica. Nossas atividades estão pautadas
pelos princípios da Transparência, Equidade, Prestação de Contas (accountability) e
conformidade (compliance). Nesse sentido, em 23 de fevereiro de 2021, a RGB deu
mais um passo arrojado para o cumprimento de sua missão, valores e princípios. Pelo
olhar visionário do Embaixador da Rede, Ministro Augusto Nardes, desde 07 de julho
de 2019, os trabalhos da RGB têm consolidado a real capacidade de mudança do
cenário brasileiro e mundial por meio da disseminação da Governança, Gestão de
Risco e Compliance, tanto no setor Público quanto no setor Privado. Cada um dos
nossos voluntários tem, notavelmente, expressiva participação nessa expansão. A
doação, o tempo, o conhecimento provaram que o proativismo, independência,
dignidade, diversidade, inclusão, colaborativismo, coerência, realização,
reconhecimento são perspectivas factíveis para a construção de um mundo melhor.
Resultado desse esforço, nasceu a Associação Latina-Americana de Governança –
ALAGOV, que tem trazido tônus e força para mais avanços e conexões em
Governança. Ressalta-se, assim, que a RGB, além da denominação “Rede
Governança Brasil”, a título de nome fantasia, adotou a razão social: Associação
Latino-Americana de Governança – ALAGOV. Da Governança à Esperança!

Página | 07

 NOSSA ESTRUTURAÇÃO - ALAGOV1.
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1.1 ORGANOGRAMA
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1.2 CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

1.3 CONSELHO FISCAL

1.4 CONSELHO DE ÉTICA

https://www.rgb.org.br/c%C3%B3pia-diretoria-executiva
https://www.rgb.org.br/c%C3%B3pia-conselho-de-administra%C3%A7%C3%A3o
https://www.rgb.org.br/c%C3%B3pia-conselho-fiscal
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1.5 DIRETORIA EXECUTIVA

1.6 OUVIDORIA

1.7 MEMBROS FUNDADORES
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https://www.rgb.org.br/diretoria-executiva
https://www.rgb.org.br/c%C3%B3pia-conselho-de-%C3%A9tica-1
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I - Proativismo: Comprometimento com a capacitação de agentes públicos, o
desenvolvimento e a disseminação das boas práticas de governança em todos os entes
federados, órgãos, secretarias, autarquias, fundações e na sociedade brasileira e
estrangeira;

II - Diversidade: Valorização e incentivo à multiplicidade de ideias e opiniões;

Página | 11

2.  IDENTIDADE ESTRATÉGICA

A RGB é uma Associação que trabalha em Rede, qualificada tecnicamente, composta por
servidores públicos, gestores públicos e privados, técnicos, professores, profissionais das
mais diversas áreas, especialistas e sociedade, que, de forma conjunta, trabalham em prol
da Governança. 
Está em nosso DNA o trabalho colaborativo, pois queremos promover uma sociedade
mundial mais próspera e íntegra por meio do fomento aos mecanismos de Governança
Pública: Liderança, Estratégia e Controle. 
Nosso corpo de voluntários, com habilidades multi e interdisciplinares oriundos de todas as
esferas, públicas e privadas, incluindo: Federal, Estadual, Distrital. Municipal vêm
realizando trabalho memorável para a sociedade, convergindo seus esforços em tornar a
administração pública e privada mais íntegra, efetiva, eficaz e eficiente, objetivando
transformar o Brasil e o Mundo.

VALORES
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III - Colaborativismo: Os participantes da Rede de Governança Brasil trabalham de forma
colaborativa, prezando pelo espírito cooperativo para promover de forma institucional as
boas práticas de Governança Pública; e 

IV - Coerência: Harmonia entre os princípios da Governança Pública, Confiabilidade,
Transparência, Integridade, Prestação de Contas (accountability), Capacidade de Resposta
e Melhoria Regulatória.

3.  GESTÃO ESTRATÉGICA

A Gestão Estratégica da RGB foi alicerçada nos quatro Pilares Estratégicos oriundos do
Planejamento Estratégico 2021 – 2025 da Rede de Governança Brasil.
Esta forma de gestão visa:

✔Alinhar a gestão das ações e projetos às estratégias e objetivos da Rede para
obtenção dos resultados esperados;
✔Potencializar resultados e minimizar incertezas, problemas ou desvios de prazo;
✔Ampliar a visibilidade e controle sobre o portfólio das ações, projetos e programas
auxiliando a tomada de decisões estratégicas.

Assim como os Objetivos Estratégicos norteiam o Planejamento Estratégico, os quatro
Pilares Estratégicos norteiam todas as ações, ideias e planos da Rede. São, em outras
palavras, balizadores para que o foco estratégico seja mantido e não haja dispersão de
esforços dos membros da Rede.

3.1 PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DA REDE

Na metodologia de elaboração do Planejamento Estratégico são delineados os Objetivos
Estratégicos, Táticos e Operacionais para o cumprimento da missão e o alcance da visão.
A missão e a visão são eficazes na medida em que são associadas a objetivos claros e
explícitos a serem alcançados ao longo do tempo. Os objetivos correspondem a uma
situação desejada que a instituição pretenda atingir.
Para buscar simultaneamente vários e diferentes objetivos a Rede estabeleceu graus de 

https://www.rgb.org.br/c%C3%B3pia-planejamento-e-gest%C3%A3o-estrat%C3%A9gica


2022Relatório de Gestão
www.rgb.org.br

Página | 13

importância e prioridade para criar condições de sinergia entre eles. Para isso, aplicou-se
uma classificação por objetivos estratégicos (mais amplos e genéricos) desdobrados em
objetivos táticos, estes em objetivos operacionais. Nesta estrutura, a missão paira acima de
todos os objetivos.

3.2 PILARES ESTRATÉGICOS

Assim como os Objetivos Estratégicos norteiam o Planejamento Estratégico, os quatro
Pilares Estratégicos norteiam todas as ações, ideias e planos da Rede. São, em outras
palavras, balizadores para que o foco estratégico seja mantido e não haja dispersão de
esforços dos membros da Rede.
As ações realizadas em 2020 estão organizadas em função de cada pilar.
São eles:

● ÉTICA/INTEGRIDADE - Conjunto de valores que orientam o comportamento do homem
em relação aos outros na sociedade em que vive, garantindo, igualmente, o bem-estar
social, ou seja, é a forma que o homem deve se comportar no seu meio social;
● TRANSPARÊNCIA – Atos e ações de prestar conta, demonstrar o que foi feito de forma
íntegra, integral e alinhada com os valores da moral e ética;
● GOVERNANÇA – Otimizar a gestão através dos mecanismos de Liderança, Estratégia e
Controle com utilização do Compliance e monitorando através da Gestão de Riscos.
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3.3 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

Segundo Chiavenato e Sapiro a missão e a visão são eficazes na medida em que são
associadas a objetivos claros e explícitos a serem alcançados ao longo do tempo. O
objetivo é uma situação desejada que a instituição pretende alcançar.
Os objetivos devem ser claros, específicos, mensuráveis, realísticos; e têm como função
apresentar as suas inter-relações de forma esquematizada, estar adequadamente
relacionados a fatores internos e externos da instituição e ligados a um sistema de controle
e avaliação estabelecidos.
A Rede Governança Brasil em seu Planejamento estabeleceu 05 Objetivos.

● COOPERAÇÃO – Ação baseada na relação entre indivíduos ou organizações para uma
finalidade com foco em alcançar um objetivo em comum.

3.4 MAPA ESTRATÉGICO

Logo após a análise do Diagnóstico Estratégico, constrói-se o mapa estratégico -
ferramenta que apresenta, de forma lógica e estruturada, a estratégia da Instituição
(missão, visão, propósito, valores, perspectiva e objetivos estratégicos). Para Kaplan e
Norton (2004), o mapa estratégico tem a função de prover um modelo que demonstra como
as estratégias ligam-se aos processos organizacionais. Sendo assim, ele tem o objetivo de
solucionar problemas da organização, tanto no ambiente interno como externo, analisando
a situação gerencial sob perspectivas. Para isso ocorrer o mapa estratégico é construído

https://08f4af24-661e-42cd-bea1-76b941e30c5a.filesusr.com/ugd/5a9d77_0c85fbec5ad742bbac6d0af924f1d213.pdf
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3.5 ALINHAMENTO DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DA REDE COM
OS OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DA ONU

Diante do cenário mundial relacionado com a necessidade de fomentar a Sustentabilidade
as Nações Unidas definiram em 2015 a elaboração de 17 Objetivos de Desenvolvimento
Sustentável (ODS) como parte de uma nova agenda de desenvolvimento que finalizará o
trabalho dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio (ODM).

de acordo com as estratégias da Instituição, que direcionam o comportamento e o
desempenho do RGB. 
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Os 17 Objetivos são integrados e indivisíveis inter-relacionando-se de forma equilibrada
com as três dimensões do desenvolvimento sustentável: a econômica, a social e a
ambiental. São como uma lista de tarefas a serem cumpridas pelos governos, a sociedade
civil, o setor privado e todos os cidadãos na jornada coletiva para um 2030 sustentável.
Nos próximos anos de implementação da Agenda 2030 os ODS e suas metas irão
estimular e apoiar ações em eixos de importância crucial para a humanidade: Pessoas,
Planeta, Prosperidade, Paz e Parcerias. Conheça mais aqui!

https://brasil.un.org/pt-br/sdgs
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A Rede alinhada com a responsabilidade de fomentar a Sustentabilidade e desenvolver
estratégias estimulando ações de importância para a sociedade e para o planeta direcionou
os seus Objetivos Estratégicos para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável – ODS
da Agenda 2030 da ONU.
“O planejamento não diz respeito às decisões futuras, mas às implicações futuras de
decisões presentes” (Peter Drucker). 
Como o objetivo do Plano de Ação é nortear as decisões futuras da Rede e monitorar os
resultados, identificou-se a oportunidade de alinhar o seu Plano de Ação à Agenda 2030,
tornando-se um Plano cada vez mais voltado para as pessoas, a gestão, o planeta e a
prosperidade. 
Deste modo, alinhados à própria visão da Agenda 2030 que sugere que para a
disseminação e o alcance das metas estabelecidas pelos ODS é necessária à promoção
do desenvolvimento local e regional (gestão, políticas e ações), apesar dos resultados
serem globais, o Planejamento Estratégico da Rede interligou os Objetivos Estratégicos
com o intuito de mobilizar os membros voluntários da Rede, bem como as organizações
parceiras para que desenvolvam ações que contribuam com o atingimento dessas metas.

4.1 ANTICORRUPÇÃO E COMPLIANCE

4.2 APROVAÇÃO DO PL DA GOVERNANÇA

4.  CONHECENDO OS COMITÊS

https://www.rgb.org.br/c%C3%B3pia-diretoria-executiva
https://www.rgb.org.br/comites
https://www.rgb.org.br/c%C3%B3pia-conselho-de-administra%C3%A7%C3%A3o
https://www.rgb.org.br/comites
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4.3 CAPACITAÇÃO

4.4 DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

4.5 GOVERNANÇA E GESTÃO DE RISCOS

4.6 GOVERNANÇA EM EDUCAÇÃO

https://www.rgb.org.br/c%C3%B3pia-conselho-fiscal
https://www.rgb.org.br/comites
https://www.rgb.org.br/c%C3%B3pia-conselho-fiscal
https://www.rgb.org.br/comites
https://www.rgb.org.br/c%C3%B3pia-diretoria-executiva
https://www.rgb.org.br/comites
https://www.rgb.org.br/c%C3%B3pia-conselho-de-administra%C3%A7%C3%A3o
https://www.rgb.org.br/comites
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4.7 GOVERNANÇA EM CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO

4.8 GOVERNANÇA EM ESTATAIS

4.9 GOVERNANÇA EM GESTÃO DE PESSOAS

4.10 GOVERNANÇA EM LGPD

https://www.rgb.org.br/c%C3%B3pia-conselho-fiscal
https://www.rgb.org.br/comites
https://www.rgb.org.br/c%C3%B3pia-conselho-fiscal
https://www.rgb.org.br/comites
https://www.rgb.org.br/comites
https://www.rgb.org.br/comites
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4.11 GOVERNANÇA EM SAÚDE

4.12 GOVERNANÇA NA AGROPECUÁRIA

4.13 GOVERNANÇA NA PRÁTICA

4.14 GOVERNANÇA NO CONTROLE EXTERNO

https://www.rgb.org.br/comites
https://www.rgb.org.br/comites
https://www.rgb.org.br/comites
https://www.rgb.org.br/comites
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4.15 GOVERNANÇA NO PODER LEGISLATIVO

4.16 GOVERNANÇA NO SISTEMA DE JUSTIÇA

4.17 IMPLANTAÇÃO DA GOVERNANÇA NOS MUNICÍPIOS

4.18 GOVERNANÇA NA CULTURA, TURISMO E LAZER

LOGO EM BREVE

https://www.rgb.org.br/comites
https://www.rgb.org.br/comites
https://www.rgb.org.br/comites
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4.19 INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

4.20 GOVERNANÇA NO ESPORTE

4.21 MULHERES DA GOVERNANÇA

4.22 GOVERNANÇA EM MINAS E ENERGIA

https://www.rgb.org.br/comites
https://www.rgb.org.br/comites
https://www.rgb.org.br/comites
https://www.rgb.org.br/comites
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4.23 GOVERNANÇA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

4.24 GOVERNANÇA PARA MICRO, PEQUENAS E MÉDIAS EMPRESAS

4.25 GOVERNANÇA PARA A INDÚSTRIA

4.26 GOVERNANÇA PARA O DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO

https://www.rgb.org.br/comites
https://www.rgb.org.br/comites
https://www.rgb.org.br/comites
https://www.rgb.org.br/comites
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4.27 PRÊMIO REDE GOVERNANÇA BRASIL

4.28 GOVERNANÇA EM CONTRATAÇÕES

4.29 MARKETING E EVENTOS

4.30 PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO

https://www.rgb.org.br/comites
https://www.rgb.org.br/comites
https://www.rgb.org.br/comites
https://www.rgb.org.br/comites
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4.31 MENTORIA PARA PREFEITURAS BRASILEIRAS

4.32 ESG PÚBLICO

4.33 SEGURANÇA PÚBLICA

4.34 GOVERNANÇA NO COMÉRCIO

LOGO EM BREVE

https://www.rgb.org.br/comites
https://www.rgb.org.br/comites
https://www.rgb.org.br/comites
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5.1 SARAU DA GOVERNANÇA

5.  CONHECENDO OS GRUPOS DE TRABALHO

4.35 COMISSÃO NACIONAL DE GOVERNANÇA NOS ESTADOS

5.2 MIGALHAS

https://www.rgb.org.br/comites
https://www.rgb.org.br/comites
https://www.rgb.org.br/comites
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5.3 CENTRO DE GOVERNO

5.4 MBC

5.5 PLANO DE GOVERNO

5.6 INTEGRIDADE

https://www.rgb.org.br/comites
https://www.rgb.org.br/comites
https://www.rgb.org.br/comites
https://www.rgb.org.br/comites
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5.7 CFC

5.9 ORAÇÕES

5.8 ISO GOVERNANÇA PÚBLICA

https://www.rgb.org.br/comites
https://www.rgb.org.br/comites
https://www.rgb.org.br/comites
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6.1 RGB ENTREVISTAS

6.  AÇÕES, EVENTOS E PRODUTOS RGB 2022

Neste ano, foram realizadas duas entrevistas para o RGB Entrevistas, sendo a primeira
postada em 02 de fevereiro, com o Professor Daniel Catelli,  e a segunda no dia 26 de
agosto, com o atual vice-presidente da RGB, Dr. Flávio Feitosa. Nesta oportunidade, o
Professor Daniel Catelli abordou pautas como a agenda ESG (Environmental, Social and
Governance, em português: Meio Ambiente, Social e Governança), Centro de Governo,
logística e questões relativas à agropecuária, às quais fazem parte de sua rotina e se
intensificam na esteira da Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas
(COP 26), realizada no último ano. Catelli também destaca como tem contribuído para o
desenvolvimento desses temas no âmbito da RGB, sempre atento às questões emergentes
que impactam o Brasil e o mundo. 
Enquanto isso, o Dr. Flávio Feitosa destacou diversos aspectos da governança nos
Poderes, enfatizando ainda os avanços da tecnologia, ações da RGB e outros temas. 

Para conhecer mais sobre as ações, clique nas imagens.

https://www.rgb.org.br/post/flavio-feitosa-fala-sobre-entregas-da-rgb-cnj-e-governan%C3%A7a-em-entrevista-%C3%A0-rede
https://www.rgb.org.br/post/em-entrevista-%C3%A0-rgb-daniel-catelli-fala-sobre-as-perspectivas-da-governan%C3%A7a-e-meio-ambiente
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6.2 CARTILHA DE INTEGRIDADE PARA PREFEITURAS BRASILEIRAS

Neste ano foi lançada a Cartilha de Integridade
para Prefeituras Brasileiras à qual tem por
objetivo orientar as prefeituras quanto aos
pontos relevantes sobre o tema e  trazer
demonstrações quanto à sua aplicabilidade,
além de estabelecer conceitos e princípios
aplicados e sugerir ações necessárias para a
criação de mecanismos de integridade.

A cartilha de LPGD - Boas Práticas para
Municípios tem como objetivo fornecer
orientações sobre a governança na aplicação
da Lei Geral de Proteção de Dados, Lei n.
13.0709/2018, aos(às) prefeitos(as)
brasileiros(as). Em vigor desde setembro de
2020, a lei traz diversas divergências e,  para
que os municípios consigam cumpri-las, é
necessário definir estratégias, metas e
objetivos, com ferramentas de controle e
monitoramento capazes de identificar
previamente os riscos no tratamento de dados
pessoais e a melhor forma de inibilos.  

DOI: https://zenodo.org/record/5651103#.Y5tEQHbMLIX

6.3 LGPD - BOAS PRÁTICAS PARA MUNICÍPIOS

https://zenodo.org/record/5651103#.Y5tEQHbMLIX
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6.4 PAINEL DE CONSULTA - CÓDIGO DE BOAS PRÁTICAS EM
GOVERNANÇA PÚBLICA

O Código de Boas
Práticas em
Governança Pública é
um documento que
apresenta boas práticas
em Governança
aplicáveis ao Setor
Público, coletadas de
cases reais em
instituições públicas ou
academia, de modo a
indicar práticas que,  se

Visando um lançamento com mais prestígio da Revista
científica "REGOV" do Instituto Latino-Americano de
Governança e Compliance Público - IGCP, em parceria
com os Comitês da RGB, estreiaram com o Plano de
Governo (Agenda 2023-2026). O estudo mostra as
diretrizes de governança em temáticas específicas que
podem ser tratadas e discutidas no âmbito da
governança pública brasileira por meio da proposição
de ações e políticas públicas para o próximo governo.
O Plano visa auxiliar os gestores na implantação da
política de governança nas áreas de saúde, educação,
gestão de riscos, ESG, integridade, compliance, etc.
por meio da avaliação doso estudiosos da RGB.

6.5 PLANO DE GOVERNO

implementadas, proporcionam maior nível de maturidade em governança às organizações e,
em consequência, melhora os resultados das políticas públicas. Assim sendo, com o
objetivo de tornar as práticas do Código mais acessíveis, neste ano, as voluntárias Ludmila
Couto Maciel, Flávia Canêdo, Luana B. Lourenço, Lucia Cássia Nogueira e Welles Abreu
produziram um Painel de Consulta, disponibilizado na página da RGB.

https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiNzE5YjAwZjItNDVlNS00Y2FmLWJiOGYtYjljM2I1NGU4NDFhIiwidCI6IjQ2YzE2NzYyLWQzZWMtNDZmZi1iMTkwLTdjM2YwODQ5ZTc5MSJ9
https://revistaregov.org/revista
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6.6 RADAR RGB

Com o objetivo de dar transparência e prestar
contas à sociedade acerca das atividades
desenvolvidas pela Rede, continuamos com o
Radar RGB, um radar informativo que
disponibilizamos mensalmente em nosso site.

6.7 RGB SÉRIES

Neste ano, continuamos a produzir o RGB Séries, um material que conta com  entrevistas
completas de grandes personalidades. Foram entrevistados o coordenador do Comitê de
Governança na Agropecuária e do Grupo de Trabalho de Centro de Governo, Professor
Daniel Catelli, falando sobre ESG (Environmental, Social and Governance, em português:
Meio Ambiente, Social e Governança), Centro de Governo, logística e questões relativas
à agropecuária; o antigo presidente da RGB (atual vice-presidente), Dr. Flávio Feitosa; e o
presidente do Conselho de Administração da RGB, Professor Luiz Antonio Peixoto Valle.
O material foi divulgado através do Instagram da Rede, que pode ser acessado aqui.

https://www.rgb.org.br/c%C3%B3pia-radar-2021
https://www.instagram.com/redegovernancabrasil/
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6.8 ARTIGOS - PORTAL MIGALHAS

A RGB possui uma coluna exclusiva para seus voluntários no Portal jurídico Migalhas.
Entitulada "Governança: uma boa prática", a coluna contou com 14 artigos publicados neste
ano, englobando assuntos como o ESG, advocacia pública na governança, LGPD,
teletrabalho e etc.

6.9 PROPOSTAS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS)

O Comitê de Governança em Saúde da Rede Governança Brasil (RGB), lançou um artigo
que contém propostas para o  Sistema Único de Saúde (SUS). 
O material, contou com a participação do Coordenador do Comitê e ex-Ministro de Saúde,
Dr. Nelson Teich, apresentando uma série de reflexões sobre a regionalização, a partir da
análise de indicadores selecionados para caracterizar a efetividade da Atenção Primária à
Saúde (APS) nas macrorregiões de saúde do Brasil. 

https://www.rgb.org.br/artigosrgb
https://youtu.be/tDq-I2Br5O0
https://www.migalhas.com.br/coluna/governan%C3%A7a-uma-boa-pratica
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Além disso, promovemos uma live com o objetivo debater o artigo. A live contou com a
participação do Dr. Lucas Hernandes Corrêa e da Dra. Marina Martins Siqueira, sendo
conduzidos pelo Dr. Nelson Teich.

6.10 SEMINÁRIO DE GOVERNANÇA MUNICIPAL PARA PREFEITOS E
GESTORES PÚBLICOS

Os Seminários da Rede Governança Brasil ocorrem visando a capacitação dos Prefeitos
com base na Cartilha Pública Municipal – Transformando sua Administração, a fim de
sensibilizá-los na implantação das políticas de governança nos Municípios. Sempre na
linguagem das prefeituras, de forma que seja possível entender a importância de tal
implementação e utilização das boas práticas. O público-alvo do evento são os prefeitos,
gestores públicos e servidores públicos interessados na área de governança. A RGB vai,
in loco, aos estados, levando os palestrantes e professores gratuitamente. Além disso, os
eventos são formatados de acordo com a realidade de cada município, fazendo com que
possamos levar mais esperança para os Prefeitos e, também, para a sociedade como um
todo.
Neste ano, realizamos o III Seminário no Rio Grande do Sul, em parceria com a Famurs,
e o IV Seminário em Minas Gerais, em parceria com a Associação Mineira de Municípios.

https://youtu.be/57Qx8A9TGJc
https://youtu.be/cD_V3ILUSpo
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6.11 FÓRUM DE GOVERNANÇA NO SISTEMA DE JUSTIÇA

Os Fóruns da Rede Governança Brasil ocorrem visando estimular a participação de
servidores e magistrados no processo de aperfeiçoamento da gestão do Judiciário do
estado visitado, no que tange à melhoria da produtividade e eficiência na prestação
jurisdicional. Desejamos aprimorar o conjunto de mecanismos de liderança, estratégia e

https://youtu.be/xmKDFec9uc4
https://youtu.be/qMaB5DhLtIc
https://youtu.be/qkooSTJ3_Ts
https://youtu.be/pKypcYQoPfc
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controle para melhor avaliar, direcionar e monitorar a administração, com vistas à condução
das políticas públicas e à prestação de serviços de interesse da sociedade. O público-alvo
do evento são os servidores, magistrados, agentes que atuam em órgãos que contemplam
o Sistema de Justiça Brasileiro e demais interessados na área de governança no sistema de
justiça. Assim como o Seminário de Governança, é um evento em que os palestrantes e
professores voluntários da RGB vão in loco aos estados. 
Neste ano, realizamos o II no estado de Pernambuco, em parceria com o Tribunal de
Justiça de Pernambuco (TJPE); o III no estado do Paraná, em parceria com o Tribunal de
Justiça de Paraná (TJPR); o IV no estado do Tocantins, em parceria com o Tribunal de
Justiça de Tocantins (TJTO); e o V de maneira virtual, em parceria com o Supremo Tribunal
Federal (STF). 

6.12 FÓRUM DE GOVERNANÇA AMBIENTAL

Nos dias 06 e 07 de junho, às 16h, aconteceu o II Fórum de Governança Ambiental promovido
pelo Comitê de Desenvolvimento Sustentável da Rede Governança Brasil (RGB). No evento,
foi debatido através de um Webinar sobre o “Hidrogênio Verde: A Oportunidade da Economia
Brasileira”, e sobre “Eficiência Energética x Crescimento Verde e Biometano”, temas de nicho
promissor.

https://youtu.be/0FxvhYZ5E4Y
https://youtu.be/_EOEwoqdRHk
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Diante de muitos cenários audaciosos e oportunidades abrindo economias com grande
infraestrutura industrial e disponibilidade de recursos renováveis, podendo ter um papel
revolucionário para a indústria brasileira. Ainda, nos dias 05 de junho e 08 de junho, foram
divulgados vídeos do Ministro do Meio Ambiente, Joaquim Leite; e da Diretora-presidente
da Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA), Dra. Veronica Sánchez

6.13 PROGRAMA DE MENTORIA EM GOVERNANÇA MUNICIPAL

https://youtu.be/IcKiDOCdHhk
https://youtu.be/GQvujcVxtO0
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A Rede Governança Brasil iniciou o Programa de Mentoria para Prefeituras Brasileiras em
2021 explorando a Mentoria em Governança Pública para Municípios, contudo observamos
que podemos ir além e colaborar com a aceleração em diversas áreas. Contudo, antes de
avançarem para outras mentorias, se faz necessário as prefeituras participarem da Mentoria
em Governança Pública Municipal. Nesse sentido, a RGB conseguiu mentorar 17 municípios
com todos concluindo os 06 encontros. São elas:
- Prefeitura Municipal de Angra dos Reis/RJ;
- Prefeitura Municipal de Capitólio/MG;
- Prefeitura Municipal de Dourados/MS;
- Prefeitura Municipal de Gurupi/TO;
- Prefeitura Municipal de Itaobim/MG;
- Prefeitura Municipal de Natalândia/MG;
- Prefeitura Municipal de Porto Xavier/RS;
- Prefeitura Municipal de Primavera do Leste/MT;
- Prefeitura Municipal de Presidente Prudente/SP;
- Prefeitura Municipal de Roque Gonzales/RS;
- Prefeitura Municipal de Santa Rita do Tocantins/TO;
- Prefeitura Municipal de Santo Ângelo/RS;
- Prefeitura Municipal de São Cristovão/SE;
- Prefeitura Municipal de Solonópole/CE
- Prefeitura Municipal de Taubaté/SP;

https://youtu.be/xIqL2rZTRCA
https://youtu.be/VGDy30RyoA8
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- Prefeitura Municipal de Três de Maio/RS;
- Prefeitura Municipal de Vitoria das Missões/RS.

6.14 PROGRAMA DE MENTORIA EM LGPD

Após a conclusão da Mentoria em Governança Municipal, a Prefeitura de Diamantina/MG e a
Prefeitura de Ouro Branco/MG seguiram engajadas e participaram também do Programa de
Mentoria em LGPD. Nesse sentido, passaram por uma mentoria que utiliza a Metodologia
5W2H e o "Formulário de conhecimento", fundamentada em materiais como a Cartilha de
LGPD entre outros. Ocorreram 5 encontros, onde foram abordados aspectos como o
conhecimento da lei; o entendimento do cenário de cada prefeitura; aulas sobre o
entendimento básico da lei; direcionamento dos próximos passos, dentre outros assuntos.

https://youtu.be/3xDp6o8b-aY
https://youtu.be/xX6o3ue7yyE
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6.15 PROGRAMA DE MENTORIA EM GESTÃO DE RISCOS

Após a conclusão da Mentoria em Governança Municipal, a Prefeitura de Rio Grande/RS e
a Prefeitura de Solonópole seguiram engajadas e participaram também do Programa de
Mentoria em Gestão de Riscos. Nesse sentido, passaram por uma mentoria fundamentada
na metodologia de ensino embasada em padrões como COSO, ISO 31000, Instrução
Normativa Conjunta n.1 de 2016, Manual de Gestão de Risco do TCU, dentre outros.
Ocorreram 15 encontros virtuais, que abordaram aspectos como a análise de ambiente;
identificação e avaliação dos riscos e dos controles; resposta aos riscos; definição do plano
de ação; apresentação do monitoramento e da comunicação; até a reavaliação do processo. 

https://youtu.be/iAUP1tr4R0s
https://youtu.be/p3mdhB-sQpM
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6.16 LANÇAMENTO DO COMITÊ DE GOVERNANÇA PARA A INDÚSTRIA

Com a missão de aproximar o setor
empresarial das boas práticas de
governança, identificando gaps e
propondo melhorias que resultem numa
maior eficiência institucional, lançamos
neste ano o Comitê de Governança para
a Indústria, que conta com a
coordenação de colaboradores da
Confederação Nacional da Indústria -
CNI. 

6.17 MULHERES DA GOVERNANÇA

Promovidas pelo Comitê Mulheres da Governança, este ano
foi repleto de lives do "Mulheres da Governança convidam".
O objetivo da live, além de prestigiar grandes e poderosas
mulheres, é conhecer um pouco mais da trajetória dessas
mulheres, englobando tanto o lado pessoal, quanto o lado
profissional. Neste ano tivemos a participação de:
- Pra. Ezenete Rodrigues - Coordenadora do Grupo de
Orações; 

- Dra. Mitzy Cremona - Diretora Executiva do Pro Criança Cardíaca;
- Dra. Anna Dantas - Compliance Officer da RGB;
- Dra. Ana Paula Arbache - Fundadora do Coletivo HubMulher;
- Dra. Ivonice Campos - Coordenadora do Comitê de Governança para o Des. Social e
Humano;
- Dra. Erika Nassar - Analista de Planejamento e Orçamento da Secretaira de
Orçamento Federal do Ministério da Economia;

https://youtu.be/oFBVY_ZeOBA
https://www.youtube.com/watch?v=NsTpzLKgX24&list=PL0sCDghb01itsEclawsthplQ0iz878Gad&index=1
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- Dra. Roberta Castro - Secretária do Comitê Mulheres da Governança;
- Dra. Giselle Ferreira - Coordenadora do Comitê de Gestão de Pessoas;
- Dra. Sara Bernardes - Reitora e fundadora do IESLA.

6.18 SARAU DA GOVERNANÇA

Promovido pelo Grupo de Trabalho Sarau
da Governança, o Sarau da RGB tem por
objetivo promover encontros com o
propósito de compartilhar publicações
sobre governança pública, bem como
experiências profissionais, artísticas e
literária entre os associados da RGB.
Nesse sentido, neste ano realizamos 1
Sarau com o debate sobre o Código de
Boas Práticas em Governança Pública.
A ocasião contou com a participação  de
Mariana Montenegro e Regina Luna como
mediadoras; Luana Lourenço,  Flávia  
 Canêdo   e  Welles  Abreu  como
________

debatedores; e com a participação especial dos artistas liderados pela Flávia Canêdo
(Flauta), Gilza Maria (Violoncelo) e Paulo Vieira (Piano)
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6.19 LANÇAMENTO DO GT COM MBC

Realizamos este ano uma live para
oficializar a parceria da RGB com o
Movimento Brasil Competitivo (MBC), além
da criação de um Grupo de Trabalho.
Na ocasião, participaram do evento o
ministro do Tribunal de Contas da União
(TCU) e embaixador da RGB, Augusto
Nardes, o presidente do Conselho
Superior do Movimento Brasil Competitivo
(MBC), Jorge Gerdau, o na época,
presidente da RGB, Dr. Flávio Feitosa e o
presidente do Conselho de Administração
da RGB, Prof. Luiz Antonio Peixoto Valle.

6.20 LANÇAMENTO DO COMITÊ DE ESPORTES

Contando com a liderança do Diretor
Jurídico da RGB, Dr. Leonardo Andreotti e
com objetivo de avaliar o cenário atual da
Governança Esportiva, promover estudos
e discussões que resultem na melhoria do
esporte e da organização desportiva
brasileira, lançamos este ano o Comitê de
Governança no Esporte. 
Participaram várias autoridades do cenário
jurídico do país do evento, que foi
transmitido no canal da OAB/DF no
Youtube.

https://youtu.be/mPnU9C81gkY
https://youtu.be/JGr9eCyUqfI
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6.21 DESAFIOS DA EDUCAÇÃO BRASILEIRA

Promovido pelo Comitê de Governança na
Educação da RGB, a live sobre os
“Desafios da Educação Brasileira” trouxe
um debate liderado pelo Prof. Mozart
Neves, destacando sua visão diante dos
grandes desafios da educação brasileira,
bem como das relações necessárias entre
União, Estados e Municípios em prol da
melhor governança e gestão de
processos. 
O encontro fez parte de uma série de lives
que focaram no processo educacional,
mediadas pelos Coordenadores José
Paulo Martins e Fábio Botteon.

6.22 OS CAMINHOS DA DIVERSIDADE

Proclamada em resolução pela
Assembleia Geral ONU em 2002, após a
aprovação da Declaração Universal da
Organização das Nações Unidas para a
Educação, a Ciência e a Cultura
(UNESCO), o Dia Mundial da Diversidade
Cultural tem o papel importante para o
desenvolvimento da sociedade. Por isso,
com iniciativa do Comitê de Governança
para o Desenvolvimento Social Humano
da RGB, celebramos um encontro com a
participação de membros da Rede, CME,
autoridades e alunos de escolas de Goiás,
que puderam acompanhar o debate em
torno da temática da diversidade cultural e
governança. 

https://www.youtube.com/watch?v=6vhfmmfLpK8
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6.23 DIÁLOGO DE GOVERNANÇA COM ESTATAIS - AGENDA ESG

A ESG nas Estatais foi o tema central do
evento promovido pelo Comitê de Estatais
da RGB. Durante o debate foram
retratadas temáticas voltadas para
estratégia de gestão e investimentos,
conectando boas práticas corporativas
com análise às necessidades, riscos e
oportunidades relacionadas a questões
ambientais, sociais e de governança. O
evento contou com a participação especial
do Embaixador da RGB e Ministro do
TCU, Augusto Nardes, além da palestra do
Dr. Rodrigo Pironti.

6.24 CUSTO BRASIL: O TAMANHO DO DESAFIO PARA AUMENTARMOS A
COMPETITIVIDADE NACIONAL

Com o apoio do MBC, a RGB promoveu
um encontro mediado pelo coordenador do
Comitê de Governança em Saúde, Elflay
Miranda, com a participação do ministro do
Tribunal de Contas União (TCU) e
embaixador da RGB, Augusto Nardes; do
presidente do Conselho de Administração
da RGB, prof. Luiz Antônio Valle e do
conselheiro Executivo do MBC, Rogério
Caiuby. Na ocasião, foi destacada pelo
Rogério a importância da governança ser
implementada na sociedade civil
organizada, ou seja, que devem ter a
responsabilidade de apoiar o governo na
implementação dessas iniciativas para
redução do Custo Brasil.  

https://youtu.be/ga1gIblJ2fk
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6.25 GOVERNANÇA DE PESSOAS: APERFEIÇOANDO O DESEMPENHO
DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

Através do Comitê de Governança em
Gestão de Pessoas da RGB, promovemos
um evento que visava destacar o
aperfeiçoamento do desempenho da
administração pública na ótica da
Governança de Pessoas. Na ocasião, foi
muito destacada a importância da boa
governança, comunicação genuína e a
importância da escuta institucional na
gestão de pessoas.

6.26 LANÇAMENTO DA PARCERIA COM A PLANO CONSULTING

Oficializamos a parceria com a Plano
Consultoria este ano por meio de um
evento, que contou com a participação de
autoridades da RGB e Plano: Flávio
Feitosa, Presidente da RGB; Luiz Antonio,
Presidente do Conselho de Administração
da RGB; e Augusto Nardes, Ministro do
TCU e Embaixador da RGB. Cláudio
Boros, Paulo Torquato, José Torquato, e
Rodrigo Silveira, Sócios-diretores da
Plano.
A parceria tem por objetivo a troca de
experiências técnicas com especialistas de
governança de todo o Brasil

https://www.instagram.com/reel/CeziphXv7FR/
https://youtu.be/aPFcG-vprI4
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6.27 EDUCAÇÃO JÁ: UMA AGENDA PARA O BRASIL

O evento, que foi mais um da série de
eventos do Comitê de Governança em
Educação, debateu sobre o que vem a ser
uma proposta das mais fundamentais para
a educação brasileira, fruto de amplo
debate e estudo de políticas educacionais.
Participaram da proposta os mais
importantes organismos da sociedade civil,
dedicados a melhoria da qualidade da
educação. O documento final utiliza dados
e avaliações do Ministério da Educação e
de entidades da sociedade civil voltadas à
educação.

6.28 GOVERNANÇA E COMPLIANCE: LANÇAMENTO DA PARCERIA
IBMEC/RGB

A RGB e o Instituto Brasileiro de Mercado
de Capitais (Ibmec) firmaram um acordo
neste ano através de um evento que
debateu a Governança e o Compliance
como mecanismos para a gestão de
sucesso. Na ocasião, participaram: Dr.
Ricardo Cachiolo (IBMEC); Professor Luiz
Antonio P. Valle (RGB); Ministro Bruno
Bianco (AGU); Dra. Vladia Pompeu (AGU);
Dr. Leonardo Andreotti Paulo de Oliveira
(RGB); e Professor Antonio Carlos
Nobrega (IBMEC).

https://youtu.be/zVlVmo_vYWk
https://youtu.be/b2ZhY2qU8ZE
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6.29 ESG E A GOVERNANÇA EM GESTÃO DE PESSOAS

O evento, que foi mais uma iniciativa do
Comitê de Governança em Gestão de
Pessoas da RGB, se propôs a apresentar
mais sobre como podemos minimizar os
impactos ambientais e desenvolver
empresas mais humanas, fazendo a
diferença na sociedade, além de explicar
como o ESG se relaciona com a
Governança em Gestão de Pessoas.
Contou com a participação do
Coordenador do Comitê ESG Público, Luiz
Goi, e dos voluntários da RGB, Fabrizio
Silvestre, Heloysa Furtado e Mariana
Oliveira.

6.30 GOBERNANZA Y COMPLIANCE EN EMPRESAS PUBLICAS Y
ENTIDADES DEPORTIVAS - RGB/RGA

Com participação especial da Red de
Gobernanza para Argentina (RGA),
oportunamente realizamos um debate
sobre Governança e Compliance para
empresas públicas e entidades
desportivas. O evento internacional, que
foi organizado pela Diretoria Institucional
da RGB, contou com a participação dos
membros das duas entidades, sendo 
Alejandro Fabián Díaz; Alberto Gowland;
Elise Eleonore Brites; Ignacio Villarroel;
Leonardo Andreotti; Luiz Antonio Valle; 
 Marcella Blok; María Eugenia Tieri; Maria
del Carmen Sabugal; e Petrus Elesbão.

https://youtu.be/Z_Nnce8YCpg
https://youtu.be/oq1tP5Q14O0
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6.31 COMPETÊNCIAS EMPREENDEDORAS NA EDUCAÇÃO

A última live da série promovida pelo
Comitê de Governança em Educação
buscou tratar sobre as competências
empreendedoras na educação. Com
participação do Mestre e Doutor em
Administração, Eduardo Vilas Boas, o
evento expressou que ao investir em
conhecimento, pensamento crítico e
aprendizagem socioemocional, a escola
forma cidadãos autônomos e proativos,
ajuda no desenvolvimento de relações
interpessoais saudáveis e na construção
de um mundo melhor.

6.32 PLANO DE SUCESSÃO EM GESTÃO PÚBLICA

Mais uma live promovida pelo Comitê de
Governança em Gestão de Pessoas, a
voluntária da RGB, Carolina Marques e a
convidada, Maria das Graças Ferreira,
vieram com uma proposta de debaterem
sobre o "Plano de Sucessão em Gestão
Pública

https://youtu.be/xLs6N3fFEUw
https://youtu.be/sxsAX_6tarA
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6.33 ÍNDICE DE GOVERNANÇA GESTÃO DE PESSOAS: EVOLUÇÃO,
DESAFIOS E PRÁTICAS PARA ADOÇÃO

Com o objetivo de auxiliar o público e
profissionais no monitoramento e na
avaliação do nível da governança em
gestão de pessoas em suas organizações,
por meio de um caminho prático, essa live
realizada pelo Comitê de Governança em
Gestão de Pessoas promoveu um debate
sobre os indicadores da Governança em
Gestão de Pessoas (IGestPessoas e
IGovPessoas), englobando aspectos como
o histórico, função, importância e etc.,
além de apresentar exemplos de
implantação desses indicadores.

6.34 EDUCAÇÃO E PEOPLE ANALYTICS: ESTRATÉGIAS PARA
TRACIONAR O WORKABILITY

A última live do ano promovida pelo
Comitê de Governança em Educação
debateu sobre como a Inteligência Artificial
pode impactar na Educação, englobando
uma análise sobre como um banco de
dados pode ser trabalhado de forma
positiva, visando desenvolver o processo
de ensino e aprendizagem. O debate, mais
uma vez, foi conduzido pelos
Coordenadores do Comitê, Fábio Botteon
e José Paulo Martins, com apresentação
da Dra. Ana Paula Arbache.

https://www.youtube.com/watch?v=00jTDAXuKz0
https://i.ytimg.com/an_webp/ToOzOnmaNFg/mqdefault_6s.webp?du=3000&sqp=CIjG7pwG&rs=AOn4CLCJPMNvxlSDONi8VS7QsQ7X7w-dNA
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6.35 LIDERANÇA EM PERFORMANCE DE EQUIPES

O fim da série de lives do Comitê de
Governança em Gestão de Pessoas
contou com a participação de especialistas
para falarem sobre liderança em
performance de equipes, envolvendo as
boas práticas em liderança; motivadores
internos; e a jornada da liderança. Além
disso, foi debatido sobre a
responsabilidade do líder na construção do
capital intelectual e a humanização da
performance, e desempenho da
governança

6.36 LANÇAMENTO DO ESTUDO DE CASO - COMITÊ DE GOVERNANÇA
NA SAÚDE

O Comitê de Governança em Saúde da
RGB promoveu uma live com o objetivo
debater o artigo que fora publicado pelo
Comitê. Entitulado "Propostas para o
Sistema Único de Saúde (SUS)", o artigo
apresentou uma série de reflexões sobre a
regionalização, a partir da análise de
indicadores selecionados para caracterizar
a efetividade da Atenção Primária à Saúde
(APS) nas macrorregiões de saúde do
Brasil. 

https://www.instagram.com/reel/CeziphXv7FR/
https://youtu.be/K8m3-IzL9yM
https://youtu.be/tDq-I2Br5O0
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6.37 LANÇAMENTO DO LIVRO DE LGPD

Neste ano promovemos o lançamento de
uma obra que contou com a participação
de dezenas de agentes públicos e
privados, que trataram sobre a utilização
das informações e os impactos trazidos
pela LGPD ao poder público. O livro
"LGPD - boas práticas para os municípios
brasileiros", foi oficialmente lançado em
um evento realizado em Brasília/DF.

6.38 DIÁLOGO DE GOVERNANÇA COM ESTATAIS - LGPD

Promovido pelo Comitê de Governança
em Estatais, o “Diálogo de Governança
com Estatais” ocorreu no Auditório da
DATAPREV, em Brasília/DF. Na ocasião,
foi discutido por diversos especialistas, o
tratamento de dados pessoais, sejam eles
dispostos em meio físico ou digital, feito
por pessoa física ou jurídica de direito
público ou privado, englobando um amplo
conjunto de operações que podem ocorrer
em meios manuais ou digitais, conforme
se constitui a LGPD, sob a ótica das
Estatais. 

https://www.rgb.org.br/post/est%C3%A3o-abertas-as-inscri%C3%A7%C3%B5es-para-o-evento-di%C3%A1logo-de-governan%C3%A7a-com-estatais-com-%C3%AAnfase-na-lgpd
https://www.rgb.org.br/post/especialistas-em-privacidade-e-prote%C3%A7%C3%A3o-de-dados-lan%C3%A7am-livro-sobre-aplica%C3%A7%C3%A3o-da-lgpd-nos-munic%C3%ADpios
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6.39 PRÊMIO REDE GOVERNANÇA BRASIL 2022

O Prêmio Rede Governança Brasil 2022
foi um sucesso e reuniu diversas
autoridades do país para homenagear
órgãos públicos, autarquias, fundações
públicas, além de estatais e pessoas da
sociedade de economia mista que
trabalham em prol da Governança. A
premiação ocorreu estúdio da
Confederação Nacional da Indústria (CNI),
em Brasília/DF. O principal objetivo do
evento foi valorizar profissionais e
instituições por terem as melhores práticas
da administração pública em todo o seu
ciclo de gestão, e, principalmente, por
____implantarem os três mecanismos de Governança, que são: liderança, estratégia e

controle. 
A premiação foi dividida em oito fases: Administração Pública Direta, Autárquica e
Fundacional; Administração Indireta, Estatais e Sociedade de Economia Mista; RGB
ESG em Governança – Gestão de Pessoas; RGB ESG Mentorias para Prefeituras; RGB
Melhor Produto; Certificado Destaque Mulheres RGB; Menção Honrosa RGB e Ordem
do Mérito RGB.
O primeiro lugar da categoria Administração Pública Direta, Autárquica e Fundacional
ficou com o Conselho Federal de Contabilidade (CFC); o segundo lugar da categoria
ficou com a Agência Nacional de Aviação Civil, a ANAC; e o terceiro, com Fundação
Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, a UFMS. Na categoria Administração
Indireta, Estatais e Sociedade de Economia Mista, o grande vencedor foi a Indústria de
Material Bélico do Brasil. A segunda colocação desta categoria ficou com Serviço
Federal de Processamento de Dados, o SERPRO; e a terceira, com o Banco do Brasil.
A premiação contou com a presença de diversos voluntários da Rede Governança
Brasil, que vieram de todos os cantos do país especialmente para a premiação. Eles são
servidores públicos, gestores públicos e privados, técnicos, professores, profissionais
das mais diversas áreas, especialistas que trabalham de forma gratuita e conjunta, que
tem como objetivo disseminar as boas práticas de Governança no âmbito da sociedade
brasileira. 

https://youtu.be/y-LiliOea90
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Duas grandes novidades marcaram o evento neste ano. A primeira foi o selo de
Excelência em Governança, concedido a Controladoria Geral da União, que já havia
sido premiada em duas edições anteriores do Prêmio RGB. A outra, foi a premiação de
entidades que se destacaram na dimensão de gestão de pessoas. E as vencedoras
foram: a Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) e a Indústria de
Material Bélico do Brasil (IMBEL). 
Outro momento foi a homenagem aos coordenadores do Programa de Mentoria para
Prefeituras Brasileiras. Na Mentoria em Governança Pública Municipal, as agraciadas
foram a Cristiane Nardes, Luana Lourenço, Viviane Obadowski e Elflay Miranda. Na
Mentoria Gestão de Riscos, as contempladas foram a Ludmila Maciel e a Marina
Cavalini. Já na Mentoria em Compliance, as homenageadas foram a Danila Duarte, o
Bruno Ferola e o Geraldo Falcão. E, na Mentoria LGPD, o Lucas Paglia.
A participação feminina no ambiente de Governança também foram homenageados na
festa, com a distribuição de Certificados como Destaque Mulheres da RGB. Quem
também recebeu Certificado foram os voluntários destaque de cada Comitê/Grupo de
Trabalho.
A diretora institucional da RGB, dra. Elise Brites foi contemplada com o primeiro lugar
da Menção Honrosa RGB, seguida por outras duas  autoridades receberam a
homenagem: o coordenador do Comitê de Infraestrutura e Logística da RGB, José Luis
Vidal, e o diretor executivo da RGB, Leonardo Andreotti. A diretora de Governança do
IGCP, Cristiane Nardes, o ex-ministro da Saúde, Nelson Teich e o ministro da
Controladoria Geral da União (CGU), Wagner Rosário, ganharam a medalha de Ordem
ao Mérito. 
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6.40 MACRO EVENTO DE CAPACITAÇÃO DOS FORNECEDORES
PERANTE À NLCC N.14.133/2021

O evento Macro de Capacitação com
teoria e prática sob a éxige da Nova Lei de
Licitações nº 14.133/2021 foi realizado
pelo Comitê de Governança das
Contratações da RGB e teve como
objetivo capacitar o mercado fornecedor,
com o intuito de vender ao Governo com
mais responsabilidade e assertividade.
Além disso, também proporcionou a visão
do mercado junto à Administração Pública.

6.41 REDE GOVERNANÇA BRASIL ENTREVISTAS

Um projeto pioneiro da RGB que recebeu
ainda mais prestígio foi o RGB Entrevistas,
que se transformou em livro que reúne
especialistas em governança e tem por
objetivo propor um conteúdo rico em
governança no setor público e suas
diversas áreas, reunindo 24 entrevistas
com membros voluntários da Rede
Governança Brasil, somando cerca de 200
páginas. 

https://www.youtube.com/watch?v=iCR9sKNLaJw
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7.1 LANÇAMENTO DO PROGRAMA DE INTEGRIDADE, GOVERNANÇA E
PREVENÇÃO À CORRUPÇÃO DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA/PB

A RGB apoiou o lançamento do Programa
de Compliance, Integridade e Governança
de João Pessoa/PB, o Farol. O evento
realizado pela SEIG - Secretaria de
Integridade e Governança de João Pessoa
debateu ações de Integridade e como o
Farol foi construído. Kleber Marques,
voluntário da RGB e Secretário da SEIG
na Prefeitura de João Pessoa foi um dos
palestrantes. O evento também contou
com a presença do embaixador da RGB,
Mins. Augusto Nardes. Além do apoio
prestado ao evento, a RGB também
participa através da mentoria.

7.  AÇÕES, EVENTOS E PRODUTOS RGB 2022

7.2 1° ENCONTRO NACIONAL DE GOVERNANÇA E PLANEJAMENTO NAS
CONTRATAÇÕES PÚBLICAS

Com participações do Ministro Augusto
Nardes, embaixador da RGB, e do
Professor Paulo Alves, Coordenador do
Comitê de Governança em Contratações, 
 apoiamos o 1° Encontro Nacional de
Governança. O evento visava atender
àqueles que atuam com licitações, diante
das constantes mudanças na forma de
gestão das contratações públicas. a partir
da Nova Lei de Licitações, dos
instrumentos normativos, etc.

https://www.joaopessoa.pb.gov.br/noticias/programa-de-integridade-compliance-e-governanca-de-joao-pessoa-e-tema-em-encontro-estadual/
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7.3 WEBINAR DO MOVIMENTO PELA INTEGRIDADE DA AMÉRICA LATINA
- MILA

Promovido pelo Movimiento por la
Integridad en Latinoamerica - MILA, com
apoio da RGB, foi realizado o evento que
tratava sobre  "Os avanços no combate à
corrupção na América Latina". Este evento
internacional contou com participações de
convidados brilhantes, como o embaixador
da RGB, Ministro Augusto Nardes e, a
diretora institucional da Rede, Elise Brites.
Ainda, houve uma homenagem e
nomeação dos membros honoráveis do
MILA, como o Ministro.

7.4 ADVOCACIA PÚBLICA E GOVERNANÇA

Com participação do Ministro Augusto
Nardes, embaixador da RGB, do
Professor Luiz Antonio Peixoto Valle,
presidente do Conselho de Administração
da RGB, e de diversos volunários da
RGB, a Escola AGU realizou um
seminário com o objetivo de debater sobre
Advocacia Pública e Governança. O
Seminário contou com diversos painéis,
como "Governança Pública: o Desafio do
Brasil Palestrantes"; "Governança Pública
na Procuradoria-Geral da União";
"Governança Pública e Teoria da Decisão
Administrativa"; "O Novo Direito
Administrativo e a Governança Pública"  e
mais.

https://www.youtube.com/watch?v=ZWAi8mLp5YI
https://youtu.be/HlfjhR8wFtk
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7.5 CONGRESSO INTERNACIONAL IESLA

Com participação do Ministro Augusto
Nardes, embaixador da RGB, o IESLA
realizou a "Semana Global", que contou
com diversos eventos como: XXVIII
Congresso Internacional Transdisciplinar
Educação e Empreendedorismo para o
Futuro; XXX Simpósio Transdisciplinar de
Teses; e o VIII Prêmio Iesla de Produção
Acadêmico-Científico. O programa
abordou atuais tendências e investigação
em educação para o empreendedorismo,
com conferências, comunicações,
palestras, mostras de jovens
empreendedores, startups e publicações.

7.6 I CONGRESSO ALAGOANO DE DIREITO ADMINISTRATIVO

Considerado o maior evento de Direito
Administrativo em Alagoas, o Congresso
Alagoano de Direito Administrativo trouxe 
 temática "Os desafios da Governança
nos Municípios" à tona. Realizado através
de diversas parcerias institucionais, com
apoio da RGB. No congresso foram
apresentados  6 painéis que trataram da
Nova Lei de Licitações e Contratos,
Reforma Administrativa, Responsabilidade
dos Agentes Públicos, Novas tecnologias
e cidade, Controle da Administração
Pública, LINDB e governança e
compliance.

https://www.correiodosmunicipios-al.com.br/2022/06/escola-de-contas-do-tceal-realiza-i-congresso-alagoano-de-direito-administrativo/
https://www.youtube.com/watch?v=yMNDMNwpW2Y
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7.7 GOVERNANÇA ORGANIZACIONAL - STF

A Rede Governança Brasil apoiou neste
ano o lançamento do Sistema de
Governança Organizacional do Supremo
Tribunal Federal (STF), qui lançado
através de um evento. A ocasião contou
com a participação do ministro do Tribunal
de Contas da União (TCU) e embaixador
da RGB, Augusto Nardes, do presidente
do STF, ministro Luiz Fux, do ministro Luiz
Edson Fachin, do diretor-geral do STF,
Edmundo Veras, e do presidente da RGB,
Flávio Feitosa.

7.8 CONGRESSO BRASILEIRO DE AUDITORIA E CONTROLE INTERNO

Realizado na Universidade Federal de
Minas Gerais, em Belo Horizonte, quando
também foi comemorado o jubileu de ouro
da Unidade de Auditoria Interna da UFMG,
o COBACI 2022 contou com o apoio da
RGB. Com o tema “As Ferramentas do(a)
Auditor(a)”, o evento contou com
 palestras, mesas, painéis acadêmicos e
oficinas conduzidos por especialistas de
renome nacional e internacional que
compartilharam suas experiências,
conhecimentos e reflexões para
transformar a atuação das Auditorias e do
Controle Interno das instituições. 

https://www.google.com/search?q=lan%C3%A7amento+do+sistema+organizacional+do+STF&oq=lan%C3%A7amento+do+sistema+organizacional+do+STF&aqs=chrome..69i57j33i160l4j33i22i29i30.6430j0j9&sourceid=chrome&ie=UTF-8#fpstate=ive&vld=cid:ca2bf0fb,vid:gCsfS5_ot28
https://www.unamec.com.br/home/cobaci/2019-2/cobaci-2022/
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7.9 6° FÓRUM NACIONAL DE CONTROLE

Com RGB o 6º Fórum Nacional de
Controle trouxe à tona o tema das Novas
Perspectivas da Governança Aplicada ao
Controle. Diante disso, explanou como a
temática tem relação com a possibilidade
concreta de entrada do Brasil na
Organização para Cooperação e
Desenvolvimento Econômico (OCDE), a
avaliação do Centro de Governo do Brasil
pela OCDE e a presidência da
Organização Internacional das Entidades
Fiscalizadoras Superiores (Intosai) que o
Tribunal de Contas da União (TCU)
assumiu este ano.

7.10 GOVERNANÇA EM PAUTA

https://www.youtube.com/watch?v=0TJwIZ8msrc
https://www.youtube.com/watch?v=-GUhLgd4Kt0
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Neste ano o Instituto Latino-Americano de Governança e Compliance Público -
IGCP, mantenedor da RGB, promoveu uma série de lives entitulada
"Governança em Pauta. As lives, divididas em quatro episódios, contaram com a
participação de diversos especialistas nas áreas em que atuam. 
Na primeira live, foi debatida uma obra travada, no aeroporto em Santo Ângelo, e
que não se tinha muitas perspectivas diante da inércia do Estado. Mesmo assim,
a obra foi concluída em tempo recorde pela união entre entidades e o poder
público, o que serviu como um exemplo de boa governança. 
A segunda live, que contou com a participação dos Professores Daniel Catelli e
Luiz Antonio Peixoto Valle, abordou um tema muito delicado, a Guerra na
Ucrânia, e como esse conflito afeta o Brasil e o mundo. Além do impacto no
mercado financeiro mundial, o conflito no leste europeu, impacta desde
consumidores até integrantes das cadeias produtivas. O principal
desdobramento para o Brasil pode vir por meio das commodities, mas, o alerta
vai muito além.
A terceira, orquestrada pela Dra. Alzira Fernanda, junto ao Professor Luiz
Antonio Peixoto Valle, abordou a pauta das crises políticas, através do debate
sobre como geri-las, além de falar um pouco sobre gestão e resolução de
possíveis conflitos.
A quarta e última, destacou a importância da governança e como ela se torna
ainda mais evidente a cada dia, reconhecida pela maior parte dos
____________

https://www.youtube.com/watch?v=4EpC6AGUxwM
https://www.youtube.com/watch?v=Tv-neCtxzdE
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7.11 FÓRUM NACIONAL DE COMUNICAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL

Com realização pelo Pro Legislativo, o
Fórum Nacional de Comunicação Pública
Municipal, ocorrido em Brasília/DF, teve o
apoio da RGB. O público alvo do evento
foram servidores, profissionais, Prefeitos e
Secretários, direções de Câmara e
vereadores, e inclusive fornecedores,
envolvidos com os processos de pensar e
gerar comunicação pública do poder
executivo e do poder legislativo municipal.

administradores e empreendedores como fator fundamental. Este episódio do
''Governança em Pauta'' teve o tema: formação de profissionais de governança no
Brasil. Boa comunicação; ética; visão estratégica; inteligência emocional e
comprometimento. Participou dela os Professores  Daniel Catelli e Luiz Antonio Peixoto
Valle.

7.12 7ª EDIÇÃO DO CONGRESSO INTEGRA - COMPLIANCE ACROSS
AMERICAS

http://prolegislativo.com.br/index.php/forum-de-comunicacao-publica-municipal-ocorreu-em-brasilia/
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Com apoio da Rede Governança Brasil, a
7ª edição do Congresso Integra -
Compliance Across America foi realizada
no AMCHAM Business Center, na capital
paulista, com organização e realização da
ESENI – Escola Superior de Ética
Corporativa Negócios e Inovação, do
Instituto ARC – Auditoria, Riscos e
Compliance; da Faculdade de Direito
Mackenzie, da PUCR-RS e da Nova
Compliance Lab, da Faculdade de Direito
da Universidade Nova de Lisboa. O
evento, destinado a Executivos de
Compliance, nas áreas de Auditoria, TI,
Departamento Jurídico e Governança, 
 ___englobou um circuito de palestras com autoridades desses setores e contou ainda com

evento específico para a área de proteção de dados, o 2º Seminário Internacional de
Privacidade e Proteção de Dados, com especialistas do Brasil e de Portugal. 
O visitante ainda pôde acessar uma Feira de Negócios, a ExpoCompliance, com cerca
de 50 expositores, e uma Feira do livro especializada. 
Foi uma oportunidade única para a troca de experiências, promoção de debates entre as
esferas pública, privada e terceiro setor, geração de parcerias e para atualização sobre
as novidades em compliance, gestão de riscos e integridade, contribuindo assim para a
construção de organizações éticas, prósperas e bem sucedidas.

Representantes da RGB
e IGCP estavam no
stand 10 e conversaram
com o público e com
vários voluntários da
RGB - que receberam
convites para participar
do evento -
apresentando o trabalho
das duas entidades.  
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7.14 SEMINÁRIOS IRB 2022 - LANÇAMENTO DO IGOVM

Com apoio da RGB, neste ano foi
realizado uma série de eventos pelo
Instituto Rui Barbosa - IRB, em Fortaleza-
CE. Entitulado “Seminários IRB 2022”, o
evento trouxe à tona a temática:
Governança e Monitoramento Fiscal de
Entes da Federação.
O evento contou com a participação do
Ministro Augusto Nardes, embaixador da
RGB, e ainda, aproveitamos a
oportunidade para realizar o lançamento
do Índice de Governança Municipal
(IGOVM), em parceria com o IRB.

7.13 COMBATE À CORRUPÇÃO - DESAFIOS E OPORTUNIDADES

Com participação do Ministro Augusto
Nardes, embaixador da RGB, o I
seminário “Combate à corrupção: desafios
e oportunidades” promovido pela
prefeitura de Campo Grande/MS, teve o
apoio da RGB. Entre os temas debatidos
foram destaques as boas práticas de
governança pública, sustentabilidade,
programas de integridade e transparência
com a finalidade de apresentar as ações
de diversas instituições no enfrentamento
à corrupção e fazer uma reflexão dos
malefícios que a corrupção pode
ocasionar para o país.

https://irbcontas.org.br/seminarios-irb-2022-fortaleza-ce/
https://www.campogrande.ms.gov.br/cgnoticias/galerias/i-seminario-combate-a-corrupcao-desafios-e-oportunidades/
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7.16 PRÊMIO MARCO MACIEL 2022

O Instituto Latino-Americano de
Governança e Compliance Público (IGCP)
foi o ganhador do Prêmio Marco Maciel
2022, concedido pela Associação
Brasileira de Relações Institucionais e
Governamentais (Abrig), na categoria
“ESG e Compliance em RIG”, com o Case
da Rede Governança Brasil (RGB), na
cerimonia realizada em Brasília/DF.
O evento, transmitido ao vivo pelo canal
YouTube da Abrig e contou com a
presença dos finalistas e autoridades.
A edição 2022 inovou com a categoria
“ESG e Compliance em RIG”, uma das
___

7.15 V CONGRESSO DE INTEGRIDADE 2022 - BH

Depois de 2 anos no formato online, o
Congresso Integridade deste ano foi
realizado de forma presencial em Belo
Horizonte/MG, apresentando sua 5a
edição. No evento, que teve apoio da
RGB, foram discutidos os desafios da
Ética em diversas perspectivas e com
uma visão ampla, a compreender as
práticas de trabalho que sustentam a
transformação da gestão, unindo pessoas
e empresas de forma integrada.

https://www.youtube.com/watch?v=dV3T6wO7WDU
https://www.youtube.com/c/CanalABRIG?app=desktop
https://viaetica.com/academia/v-congresso-integridade-2022
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A RGB apoiou uma conferência que contou a com a participação de 53 Parlamentos e
Legislaturas Subnacionais de 37 países, de todos os continentes em 56h de discussões
entre os Parlamentos.
O Comitê de Governança no Poder Legislativo representou a RGB no EnGITEC Meeting
junto a esse grupo de instituições e indivíduos de alto nível que representam o melhor
que os Parlamentos têm a oferecer às sociedades, na busca pela modernização e
transformação digital de suas instituições legislativas

7.17 LEGISTECH FORUM 2022

mais concorridas do prêmio, que tem como
objetivo reconhecer instituições públicas e
privadas que adotem ações, programas e
projetos de ESG (ambientais, sociais e de
governança), para promover a melhoria das
condições socio-ambientais do planeta,
colaboradores e stakeholders, com a
implementação de processos de governança
e compliance adequados.

https://www.rgb.org.br/post/igcp-ganha-pr%C3%AAmio-marco-maciel-com-case-da-rgb
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7.19 I CONGRESSO BRASILEIRO DE CONTROLE, NOVAS TECNOLOGIAS
E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

Dividido em quatro painéis, o I Congresso
Brasileiro de Controle, Novas Tecnologias e
Administração Pública contou com o apoio da
RGB. Os painéis tiveram os seguintes temas: 
 “LGPD na Administração Pública”; “Ação dos
Tribunais de Contas na aplicação da LGPD”; 
 “Novas Tecnologias na Administração
Pública”; e o último “A aplicação da LGPD na
Saúde pela Administração Municipal”. O
evento foi destinado aos integrantes e
servidores dos Tribunais de Contas, dos
Ministérios Públicos de Contas, dos
Legislativos e Executivos Estaduais e
Municipais. Além de advogados, professores,
acadêmicos e profissionais das áreas do
Direito, da Economia, da Contabilidade e da
Administração.

7.18 COMO A FUTURA LEI GERAL SOBRE GOVERNANÇA PÚBLICA
IMPACTARÁ O BRASIL?

O Projeto de Lei 9.163, de 2017 foi o grande
debate em evento promovido pela Escola
Brasileira de Direito - EBRADI. Com o
objetivo de explicar os impactos desse
projeto e os desafios para os profissionais
que trabalham no Poder Público e para
aqueles que se relacionam com o
Administração Pública, foram convidados o
Ministro Augusto Nardes, do Tribunal de
Contas da União e embaixador da RGB, o
Ministro Nelson Teich, Coordenador do
Comitê de Saúde, além do Professor Daniel
Catelli.

https://tcers.tc.br/noticia/tce-rs-realiza-i-congresso-brasileiro-de-controle-novas-tecnologias-e-administracao-publica/
https://youtu.be/-GCXz1Dsbmg
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7.20 COMPLIANCE NO SISTEMA INDÚSTRIA

Com apoio da RGB e participação do vice-
presidente da Rede, Dr. Flávio Feitosa, o
SESI promoveu uma roda de conversa
sobre orientações e desafios na
implementação de programas de
Compliance. 
Nesta roda de conversa, os profissionais
de compliance do SESI compartilharam a
experiência de implementação dos
programas em ambiente de alta
capilaridade, autonomia de gestão, cultura
organizacional instituída e normativos
próprios.

7.21 AÇÃO DE PÁSCOA

Em visita orquestrada pelas Mulheres da
Governança da RGB, foi promovida neste
ano uma ação voluntária de Páscoa, que
envolveu uma creche localizada na cidade
satélite São Sebastião, em Brasília!
A ação teve apoio de uma van
disponibilizada pelo Sindicato dos
Servidores do Poder Legislativo Federal e
do Tribunal de Contas da União 
Além da distribuição dos chocolates, a
creche recebeu cobertores. O evento
também contou com as brincadeiras e
pinturas.

https://app.virtualieventos.com.br/complianceparaosistemaindustria
https://www.instagram.com/tv/CcgmhwrsQCR/?utm_source=ig_web_copy_link
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7.22 ANALISIS DE LAS CAPACIDADES ESTATALES Y SU APLICACION EN
LA PLANIFICACION

Primeiro evento promovido pela Red de
Gobernanza para a Argentina, com apoio
da RGB, foi realizado neste ano o evento
de "Análise das capacidades estatais e
sua aplicação no planejamento", que tinha
o objetivo de aprofundar as capacidades
que os funcionários públicos devem
possuir para implementar uma ferramenta
fundamental de Governança como os
processos de planejamento do Estado.
O evento foi conduzido por Gustavo
Longo.

8.  VENHA FAZER PARTE DA RGB

ASSOCIE-SE À RGB

https://www.instagram.com/redgobernanzaparaargentina/
https://youtu.be/XCez11WywRE
https://youtu.be/XCez11WywRE
https://www.rgb.org.br/associe-se

