
08/10/2019 SEI/GDF - 22421308 - Ata

https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=26791588&infra_siste… 1/3

 

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO DISTRITO FEDERAL

Gerência de Documentação

   ATA

 

1. Par�cipantes:

Tiago da Silva Mar�ns – ASCOM/SDE

Lirah Ganej da Silva – Gerente de Risco/SDE

Robson Lopes da Gama Júnior– Diretor DARIS/CGDF

Leonel Figueredo Rocha – ASCOM/SDE

 

2. Abertura

A primeira reunião do Plano de Comunicação se deu às quinze horas no dia oito de maio
de 2019 na sala de reunião do segundo andar da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico do
Distrito Federal, situada no Setor Comercial Norte, quadra 2, número 900. Após cumprimentos, o senhor
Robson abordou sobre a importância da comunicação no processo de implantação de gestão de riscos
para criação de uma cultura organizacional e sensibilização dos servidores em todos os canais de
comunicação existentes.

Em seguida, trouxe exemplos de boas prá�cas de ações de marke�ng em outros órgãos,
entre eles, a apresentação de Power point da Secretaria de Turismo, exemplificando a comunicação
através de emojis a respeito de exemplos simples sobre a gestão de riscos. Outro exemplo foi a u�lização
de uma aba na intranet com os principais assuntos relacionados, legislações, materiais de apoio, portaria
de membros, etc.

Posteriormente, o senhor Robson abriu para discussão do que seriam as prá�cas que
poderíamos adotar na SDE. A servidor Tiago sugeriu palestras, grupos focais, pois como ele argumentou,
o programa de gestão de riscos deve ser uma a�vidade que todos estejam inteirados. Ele sugeriu para
que houvessem apresentações em cada subsecretaria com grupos menores. O senhor Robson sugeriu
que poderia vir dar essas palestras, apenas precisaria ajustar a agenda.

O servidor Tiago também apontou que poderiam ser elaborados folders em formato pílula,
com pequenas mensagens, com pop-up na intranet para manter a gestão de riscos na mentalidade dos
servidores da SDE, e assim fomentar o interesse pelo conhecimento. 

Outro produto sugerido pelo servidor Leonel foi a criação de uma car�lha que trouxesse os
principais conceitos da gestão de riscos para maior familiaridade do tema para os servidores. Então, o
servidor Tiago sugeriu que essa car�lha fosse vinculada às palestras realizadas.

O senhor Leonel ques�onou a relação entre riscos e problemas e o senhor Robson
esclareceu os conceitos são conceitos dis�ntos, mas que  o "problema" pode ser u�lizado para
mapeamento da gestão de riscos como fonte de histórico e contexto. O senhor Leonel perguntou se
poderíamos u�lizar os “problemas “ que são levantados na Ouvidoria como uma fonte de riscos e o
senhor Robson sugeriu que a Ouvidoria deveria ser incluída nesse trabalho.

Outro ponto que o senhor Robson trouxe é a visão posi�va que a gestão de riscos pode ser
expressada nas organizações. Ele explicou que podem ser vistas oportunidades no mapeamento de
riscos.
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  Ficou definido que haveria uma reunião interna entre os servidores Lirah, Leonel e Tiago
para montar elaborar as ideias e criar um plano de comunicação de gestão de riscos e a reunião foi
finalizada.

Assinaturas:

Leonel Figueredo Rocha

Chefe da Assessoria de Comunicação/SDE

 

Lirah Ganej da Silva 

Gerente de Risco/SDE

 

Tiago da Silva Mar�ns

Assessor da Assessoria de Comunicação

 

Robson Lopes da Gama Júnior

Diretor DARIS/CGDF
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