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Aos trinta e um dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte, às dez horas, reuniu-se o Conselho de
Administração do Ins�tuto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal - IGESDF, na sala de
reuniões do Gabinete da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal – SES/DF, para realização da
Décima Primeira Reunião Ordinária, sob a Presidência do senhor OSNEI OKUMOTO, Secretário de Estado
e Saúde, conforme Decreto de 1º de janeiro de 2019, publicado no DODF Edição Extra Especial nº 01, de
1º de janeiro de 2019. Presentes os seguintes Conselheiros: MARCOS DE SOUSA FERREIRA (Membro
Titular); WANDERLEY FERREIRA NUNES (Membro Titular); LUIZ ANTONIO BUENO LOPES (Membro
Titular); RAIMUNDO NONATO LIMA (Membro Titular); MARIA THEREZA SIMÔES FALCÃO (Membro
Titular); EDUARDO REGIS MELO FILIZZOLA (Membro Suplente); LUÍS CARLOS MACEDO DA FONSECA
(Membro Suplente); NILCEU JOSÉ OLIVEIRA (Membro Suplente); ARTUR FELIPE SIQUEIRA DE BRITO
(Membro Suplente); ANDRÉ VINICIUS PIRES GUERRERO (Membro Suplente);  Sr. SÉRGIO LUIZ DA COSTA
(Diretor Vice-Presidente - IGESDF); Sr. GISLEI MORAIS DE OLIVEIRA (Diretor de Administração - IGESDF);
Sr. AGUINEWTON DAMASO (Assessor Jurídico - IGESDF); Sra. MARIA VALDA CESAR (Superintendente de
pessoas – IGESDF); DANIEL BRAYER (Diretor - B2HR). A reunião iniciou-se às dez horas e dezoito minutos.
Eu, ROSIANE WEKERLIN PACHECO, Secretária Execu�va do Conselho de Administração, verificando o
quórum, dei início aos trabalhos da mesa, cumprimentando todos os presentes, transmi�ndo algumas
informações e em seguida passando a palavra para Dr. OSNEI OKUMOTO Presidente do Conselho de
Administração e Secretário de Saúde do Distrito Federal, o PRESIDENTE cumprimentou todos os
presentes, solicitou a cordialidade entre os conselheiros e informou a pauta da reunião: Avaliação de
Desempenho e plano de cargos, carreira e salários, na sequencia passou a palavra aos expositores. A Sra.
VALDA, iniciou cumprimentando os presentes e explicando que antes de ser formulado os instrumentos
técnicos da proposta que seria apresentada, foram ao mercado para entender como as categorias se
comportam ao entrar em uma organização, explicou que os profissionais de alta gestão, que possuem
grau de desempenho elevado, avaliam questões muito importantes como a ambição da organização, a
credibilidade da marca, se a empresa tem histórico de corrupção, se paga os fornecedores, se tem os
encargos recolhidos, qual o pacote de remuneração, analisam as possibilidades de crescimento, pois
esses profissionais de alta performance tem uma carreira e uma vida profissional a zelar, con�nuou
explicando que quando analisam os profissionais da média gestão ou cargos mais operacionais, essa
percepção também é válida, mas geralmente estes profissionais verificam o valor do salário de ingresso, o
pacote de bene�cios e como poderão progredir na empresa. A Sra. VALDA explicou que atualmente nos
cargos de alta gestão �veram trinta e duas demissões voluntárias, disse que essas demissões estão
relacionadas à um pacote de remuneração que não estava compe��vo e por encontrarem uma melhor
oferta salarial no mercado acabaram se desligando do IGESDF, mostrou então que nos cargos
operacionais, ou seja, gerência média, ocorreram as demissões voluntárias por falta de perspec�va de
crescimento, oferta salarial melhor de mercado e inadaptação ao IGESDF, passou a palavra para o Sr.
DANIEL, que saudou os presentes e deu con�nuidade à apresentação. Iniciou explicando a u�lidade da
gestão de desempenho, disse que este instrumento mostrará quais são as competências que estão
alinhadas ao negócio, o que esperar dos profissionais que entrarão no IGESDF, como estes profissionais
realizarão suas entregas, como vão conseguir ter um foco maior para os resultados estratégicos, falou



que essa ferramenta ajudará o RH a olhar os gaps (lacunas de desempenho), citou como exemplo uma
competência que não está plenamente desenvolvida, mostrando assim, como o RH poderia ajudar esse
profissional a desenvolve-la, qual o melhor treinamento e ação poderia ser realizada para conseguir
chegar ao resultado necessário à empresa, bem como conhecer aqueles profissionais que tem os
desempenhos atendidos, disse que a Gestão de Desempenho é o instrumento que fará toda a gestão de
carreira e suportará o gerenciamento e a tomada de decisão nas movimentações salariais, disse que uma
pessoa que já tem as competências muito bem estabelecidas no cargo e nível que ocupa, poderá avançar
na carreira, explicou que a gestão de desempenho é a ferramenta que dá o parâmetro para o gestor e
para o RH terem uma tomada de decisão mais alinhada, surgindo assim um feedback estruturado,
gerando a conversa entre o gestor e seu �me, para que possa orientar como a equipe deverá proceder
para seu maior desenvolvimento. O Sr. DANIEL explicou que quando a empresa B2HR começou a olhar a
Gestão de Desempenho e entender a construção do modelo, olharam inicialmente para o direcionador
estratégico do Ins�tuto e a questão da meritocracia, começaram a definir a modelagem e gerar
ferramentas para saber o �po de resultado e comportamento que seria necessário para atuar dentro do
IGESDF, então olharam dois grandes pilares, o pilar de resultados que é aquilo que o profissional entrega
e o pilar de competências, que é como ele faz para gerar essa entrega, explicou que para fazer uma
avaliação do processo de gestão de desempenho como um todo, olharam o plano estratégico, o Contrato
de Gestão, o plano de trabalho, indicadores e desenharam um modelo de competência, con�nuou suas
explicações acerca do assunto, será anexada nesta ata a apresentação para maior clareza. Em relação ao
plano de cargos e salários, explicou que fizeram uma pesquisa salarial para apresentar a tabela ao
Conselho, falou que a remuneração máxima permi�da aos membros da DIREX dentro do IGESDF é de
setenta por cento do teto cons�tucional de acordo com o Contrato de Gestão, ficando atualmente no
valor de R$27.506,00 (Vinte e sete mil, quinhentos e seis Reais) disse que independente do resultado de
pesquisas que foram encontrados para posições execu�vas, estão obedecendo e fazendo o
desdobramento em cima do valor es�pulado. Mostrou então a tabela de médicos que foi aprovada pelo
Conselho anteriormente e já foi implantada, a Sra. VALDA acrescentou que quando foi aprovada a tabela
médica, foi apresentado um percentual para a construção de uma carreira de 15 anos, explicou que o
aumento aprovado pelo Conselho de Administração teve um bom resultado, pois hoje o IGESDF consegue
contratar as especialidades mais complexas como anestesista e pediatra, disse que agora o Ins�tuto tem
um nível de compe��vidade no mercado, o Sr. DANIEL então disse que após a aprovação aumentou o
número de contratação de médicos entre 60 a 70 por cento, resultando em 740 médicos contratados. Sr.
DANIEL explicou que quando fizeram o plano de cargos, o obje�vo final era chegar a um plano
simplificado, para que o colaborador entendesse claramente e para que o RH conseguisse fazer uma
gestão fácil junto aos gestores, alinhado ao mercado, olhando tanto posições como valores de pesquisa
salarial, para deixar o IGESDF minimamente compe��vo, explicou que é uma ferramenta de retenção,
porque atualmente o Ins�tuto não tem uma perspec�va de progressão de carreira, cuidaram para ter o
mínimo de impacto financeiro para a implantação. Explicou que o ideal para o IGESDF devida sua
complexidade, entrega para sociedade e concorrência, seria apresentar uma proposta financeira mais
atraente para os profissionais, chamou a mesma de “terceiro quar�l”, porém quando fizeram as contas
para apresentar o valor do terceiro quar�l, verificaram que o valor ficou muito elevado, por isso
retrocederam para uma proposta mais discreta, explicou que delimitaram o valor máximo para a posição
de Diretor presidente e fizeram uma derivação até os superintendentes, disse que até essas posições não
existe possibilidade de “andar lateralmente”, por serem posições de livre nomeação e confiança, explicou
que os salários estão relacionados à complexidade dos cargos, grau de responsabilidade e cobranças
dispensada à estes profissionais. A par�r dessas posições viram a possibilidade de andar em níveis e a
par�r dos Gerentes Administra�vos e Chefes de Assessoria passaram a ter a tabela completa com nove
níveis, disse que a proposta é que todas as tabelas possam ter os nove níveis para permi�r ao
colaborador entrar no primeiro nível, conseguindo fazer essa movimentação lateral através de algumas
regras. Na sequência apresentou tabelas salariais dos diversos cargos. Explicou que o primeiro ponto para
que ocorra a movimentação de níveis é a disponibilidade orçamentária; segundo ponto é a meritocracia e
para que isso ocorra, o profissional terá que estar por pelo menos um ano no mesmo cargo e no mesmo
nível, disse que  movimentações antes disso não serão permi�das, será necessário ter ob�do resultado
mínimo na avaliação de desempenho “atende” ou preferencialmente “supera”, não ter nenhum �po de
punição nem falta injus�ficada; Terceiro ponto, tempo de empresa, ou seja, se o colaborador não for
movimentado por mérito dentro de 5 anos, porém a avaliação de desemprenho es�ver na escala de



“atende” tanto para metas como para comportamento, após cinco anos obrigatoriamente esse
colaborador será movimentado de forma lateral, porém, caso ele tenha um “não atende” o cronometro
será zerado e terá que ser avaliado por mais cinco anos. Na sequência Sr. DANIEL apresentou algumas
tabelas e explicou sobre o impacto financeiro da proposta apresentada conforme anexo. O Conselheiro
RAIMUNDO perguntou se um técnico de enfermagem que posteriormente se forme em enfermagem,
seria promovido ou teria que concorrer ao cargo através de processo sele�vo. Sr. DANIEL explicou que
devido algumas dificuldades de entendimento dos órgãos fiscalizadores em relação ao modelo do
Ins�tuto, preferiram ser mais conservadores e cautelosos, para não terem problemas, por essa razão os
profissionais terão que passar por processo sele�vo externo para galgar outro cargo. VALDA acrescentou
que teriam que submeter o regulamento de contratação ao Conselho no caso de sugerirem essas
alterações. O Conselheiro RAIMUNDO então ques�onou a respeito da discrepância dos valores salariais
de cargos de livre nomeação e técnicos e auxiliares, perguntou também se os valores estavam
compa�veis com os salários da Secretaria de Saúde. Sr. DANIEL explicou que como a contratação é feita
pelo regime CLT, analisaram os valores de mercado. Dr. SERGIO acrescentou que em relação as carreiras
de saúde, os valores são inferiores da carreira SES, disse que se compararem a diferença salarial de um
técnico de enfermagem SES com o mesmo profissional do IGESDF o salário do profissional da SES é
extremamente superior ao IGESDF. O PRESIDENTE explicou que no caso de médicos que tem uma carreira
an�ga dentro da SES, os salários são superiores ao do IGESDF. O Conselheiro LUIZ ANTÔNIO ques�onou
onde estaria inserido o impacto financeiro dos cargos de livre nomeação. Sr. DANIEL explicou que foi
inserido na tabela administra�va.  O Conselheiro LUIZ ANTÔNIO disse ter percebido que os percentuais
de aumento para funções gra�ficadas eram bem maiores que de outros cargos. Sr. DANIEL explicou que
tentaram equilibrar, pois não exis�a clareza em relação a importância do cargo que estava sendo
contratado, explicou que alguns profissionais com o mesmo cargo recebiam valores dis�ntos e que por
isso organizaram um enquadramento dos profissionais, então o Conselheiro ques�onou se o profissional
não poderia ser enquadrado no final da tabela, tendo assim um aumento superior aos demais. Sr. DANIEL
explicou que o profissional será enquadrado na tabela posterior ao valor que tem recebido, tendo em
vista não ser possível a diminuição do salário, explicou que por isso foram apresentadas duas tabelas,
uma que movimenta os profissionais para o próximo nível e outra onde não ocorreriam a movimentação
caso a primeira proposta não fosse aprovada. Sra. VALDA complementou explicando que no caso de
disponibilidade orçamentária o ideal seria enquadrar todos os profissionais na tabela apresentada, para
que não ocorram insa�sfações. O Conselheiro LUIZ ANTÔNIO mencionou a aprovação da nova
estrutura na úl�ma reunião, com o acréscimo de aproximadamente 30 novos cargos de livre nomeação,
ques�onou o impacto financeiro dos reajustes salariais e do aumento do número absoluto de cargos,
disse que este reajuste está acima da inflação e acima do aumento previsto para o orçamento anual da
saúde, completou afirmando que dessa forma o IGESDF terá que solicitar mais recursos à Secretaria de
Saúde ou terá que usar as verbas des�nadas a custeio.General GISLEI respondeu que esses cargos já
foram acrescentados ao impacto de acordo com a estrutura que está sendo implantada, explicou que os
cargos que foram criados serão encaixados na tabela apresentada. O Conselheiro ANDRÉ GERRERO
comentou que a apresentação está voltada para individualidade, explicou que segundo sua experiência, o
desenvolvimento individual não assegura os resultados globais da ins�tuição, assegura desempenho de
pessoas que estarão em parâmetros diferentes, disse que isso cria um clima organizacional de disputa
interno, comentou que não viu na apresentação um incen�vo ao estudo, à uma capacitação, para que a
pessoa seja valorizada e sirva de incen�vo para o crescimento pessoal e profissional, disse só ter visto o
incen�vo financeiro. Sr. DANIEL explicou que dentro da avaliação de desempenho estão sendo criadas
estruturas para que o RH comece a trabalhar, pois não existe no momento um pilar estruturado para a
organização estratégica de gestão de pessoas onde o RH consiga se alicerçar para fazer os movimentos,
como por exemplo uma polí�ca de treinamento e desenvolvimento, explicou que é necessário sim essa
visão do Conselheiro ANDRÉ, porém o trabalho precisa ser melhor estruturado. O Conselheiro LUÍS
CARLOS ques�onou se a legislação aplicada para obter esse teto salarial de setenta por cento seria legal.
O Conselheiro LUÍS ANTÔNIO respondeu ser legal. O PRESIDENTE acrescentou que o CEBAS emite uma
cer�ficação mediante a comprovação dos serviços prestados pela Ins�tuição após uma rigorosa
inves�gação. O PRESIDENTE fez algumas observações e concluiu falando ser necessária uma polí�ca justa,
conforme tem conversado com o Governador. O Conselheiro LUIZ ANTÔNIO sugeriu que elaborassem
uma Resolução com as diretrizes do que for aprovado pelo Conselho, disse que concordaria com a
votação na presente data, mas gostaria de ver uma minuta de resolução melhor elaborada para que fosse



apresentada ao Conselho, podendo ser por meio eletrônico através do sistema SEI. A Sra. VALDA explicou
que é obrigação do Ins�tuto fazer a Resolução e que caso seja aprovada a proposta, farão a Resolução de
qualquer maneira. O Conselheiro WANDERLEY disse ser per�nente que após a aprovação do Conselho,
num segundo momento apresentar uma redação final para aprovação. O PRESIDENTE concordou com a
confecção da Resolução para aprovação do Conselho de Administração através do SEI. Dr. SÉRGIO
concordou e explicou que após a aprovação, será confeccionada a Resolução do Conselho de
Administração, para apresentação aos membros e aprovação, explicou que o Ins�tuo precisa dar o
feedback ao Conselho de como estão sendo implementadas as decisões tomadas pelo mesmo, disse que
a par�r de agora trará uma minuta de resolução, juntamente com as apresentações para apreciação do
Conselho. O PRESIDENTE então colocou em votação a proposta de pauta apresentada na reunião
Avaliação de Desempenho e plano de cargos, carreira e salários, o Conselheiro LUIZ ANTÔNIO se
manifestou explicando que iria se abster de votar, pois gostaria de ver um documento integral, disse que
a apresentação deveria ter sido enviada com maior antecedência para melhor avaliação, falou que não
ficou claro para ele o impacto financeiro principalmente nos cargos de livre provimento, disse que iria
aguardar a Resolução. O Conselheiro RAIMUNDO absteve seu voto, disse preferir avaliar a Resolução que
será apresentada. Os seguintes membros foram favoráveis a proposta: PRESIDENTE, MARIA THEREZA
SIMÕES FALCÃO, MARCOS DE SOUZA FERREIRA, WANDERLEY FERREIRA NUNES, ANDRÉ GUERRERO,
NILCEU JOSÉ DE OLIVEIRA, EDUARDO FILIZZOLA, resultando em 2 abstenções e 7 votos favoráveis, sendo
assim, foi aprovada pelo Conselho de Administração a avaliação de desempenho e o plano de cargos,
carreira e salários. Concluídas as deliberações o PRESIDENTE encerrou a reunião às doze horas e trinta
minutos. Eu, ROSIANE WEKERLIN PACHECO, Secretária Execu�va do Conselho de Administração do
Ins�tuto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal, lavrei a presente ata, assinada por mim,
pelos membros e pelo Presidente do Conselho de Administração do IGESDF.
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Secretária Execu�va do Conselho de Administração

 

 

 

 

Documento assinado eletronicamente por ROSIANE WEKERLIN GONÇALVES PACHECO - Matr.
0000218-1, Secretário(a) Execu�vo(a) do Conselho de Administração, em 19/02/2020, às
10:49, conforme art. 6º do Decreto n° 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário
Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por OSNEI OKUMOTO - Matr.1689102-3, Secretário(a)
de Estado de Saúde do Distrito Federal, em 20/02/2020, às 15:23, conforme art. 6º do Decreto
n° 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180,
quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por Luiz Antônio Bueno Lopes, Usuário Externo, em
20/02/2020, às 16:38, conforme art. 6º do Decreto n° 36.756, de 16 de setembro de 2015,
publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por ARTUR FELIPE SIQUEIRA DE BRITO - Matr.1672082-2,
Farmacêu�co(a) Bioquímico(a) - Farmácia, em 21/02/2020, às 12:23, conforme art. 6º do
Decreto n° 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº
180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por WANDERLEY FERREIRA NUNES - Matr.1691644-1,
Chefe da Assessoria de Gestão Par�cipa�va e Relações Ins�tucionais, em 21/02/2020, às
12:50, conforme art. 6º do Decreto n° 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário
Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Andre Vinicius Pires Guerrero, Usuário Externo, em
21/02/2020, às 13:30, conforme art. 6º do Decreto n° 36.756, de 16 de setembro de 2015,
publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por NILCEU JOSÉ OLIVEIRA - Matr.0274190-3, Diretor(a)
da Escola Técnica de Saúde de Brasília, em 21/02/2020, às 16:04, conforme art. 6º do Decreto
n° 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180,
quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Maria Thereza Simões Falcão, RG n.º 3050906 - SSP-
DF, Usuário Externo, em 21/02/2020, às 17:24, conforme art. 6º do Decreto n° 36.756, de 16 de
setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de
setembro de 2015.

A auten�cidade do documento pode ser conferida no site:
h�p://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
verificador= 35882322 código CRC= 6C2F830C.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

SMHS - Área Especial - Quadra 101 - Bairro Asa Sul - CEP 70335900 - DF

3550-8900 / 9104

04016-00013114/2020-53 Doc. SEI/GDF 35882322


