
Superintendência de Participação 
Cidadã visita ouvidorias setoriais em 
busca do “nível 2” no grau
de Maturidade 

CGE comemora Dia do Chocolate Quente

Exames Médicos Periódicos: agende o seu! 

A CGE está se adequando à Lei Geral de 
Proteção de Dados Pessoais - LGPD 

CGE promove campanhas de 
conscientização para seu público interno 

Compliance e o engajamento dos 
servidores estaduais 

Cresce satisfação com os canais de 
comunicação da CGE Goiás 

EXPEDIENTE

A Superintendência de Participação Cidadã da Controlado-
ria Geral do Estado (CGE-GO) iniciou o mês de julho (5/7) 
com uma escala de visitas às ouvidorias setoriais, no in-
tuito de acompanhar a realidade de cada uma e auxiliá-las 
na obtenção do nível 2 no grau de Maturidade. O superin-
tendente, Danilo Carvalho, comentou que pretende ainda 
sensibilizar os gestores e as áreas técnicas para que seja 
dado o devido tratamento nas respostas às manifestações, 
possibilitando, consequentemente, melhor uso dos dados 
gerados por elas. 

Os exames médicos periódicos são ava-
liações da saúde do servidor para detec-
tar, precocemente, agravos decorrentes 
da atividade laboral. Eles são regulados 
pela Lei Federal nº 6.514/1977.

A realização dos Exames Médicos 
Periódicos compõe a Política de Segu-
rança e Saúde no Trabalho dos Servido-
res Públicos do Poder Executivo, com-
preendendo um conjunto de avaliações 
necessárias ao acompanhamento da 
saúde dos servidores sendo, portanto, 
importantes para avaliar suas condições 
de saúde e detectar, precocemente, agra-
vos decorrentes da atividade laboral.

No dia de realização dos exames, o 
servidor terá a sua frequência abonada. 
Poderão fazê-los os servidores ativos de 
provimento efetivo, civis e militares, os 
empregados públicos, os comissionados 
e os temporários.

A Comunicação Setorial da Controla-
doria-Geral do Estado (CGE) concluiu a 
análise dos dados da pesquisa de satis-
fação dos servidores com a comunicação 
no órgão. Realizada no período de 5 a 
25 de julho, o estudo investigou a opi-
nião dos nossos colaboradores sobre os 
canais de comunicação. O objetivo é ter 
uma maior assertividade das ações e sa-
ber sobre efetividade das ferramentas de 
trabalho disponíveis.

Este ano, 110 servidores responde-
ram ao questionário, compondo uma 
amostra representativa significante 
dos servidores da Controladoria, con-
siderando que cerca de 80 servidores 
estavam de férias durante o período. O 
formulário com a pesquisa foi encami-
nhado por e-mail e estava também dis-
ponível por meio de link na intranet e no 
Teams. Confira os números: 

Para se adequar de forma plena à Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD), a Controladoria-Geral do Estado de Goiás, por 
meio da Chefia de Gabinete, realizou uma pesquisa de diagnóstico cultural para identificar o grau de conhecimento de todos os 
servidores sobre a Proteção de Dados Pessoais. A pesquisa, que não foi identificada, esteve disponível até 5/8. De acordo com a 
Chefia de Gabinete, os resultados da pesquisa serão tabulados e avaliados, para dar início a uma campanha de conscientização 
dos servidores da CGE a respeito da aplicação e da abrangência da LGPD.

A Gerência de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas (GGDP) e a Comunicação Setorial, por meio do Integra CGE e do Comitê 
Permanente para Questões da Mulher e da Diversidade, realiza durante os meses de julho e agosto campanhas permanentes de 
esclarecimento quanto aos Assédios Moral, Sexual e Virtual no trabalho e publicações sobre “boa comunicação no ambiente de 
trabalho”, com foco na comunicação não-violenta. Confira abaixo dois dos cards das campanhas: 

O Dia Mundial do Chocolate, 7/7, foi co-
memorado na Controladoria- Geral do 
Estado (CGE), numa iniciativa do Comitê 
Permanente para Questões da Mulher e 
da Diversidade. Um delicioso chocolate 
quente foi compartilhado,no balcão em 
frente ao gabinete do secretário. 

Sem dúvidas, a opção preferida de 
muita gente como ingrediente para uma 
variedade de doces e colocado em sobre-
mesas das mais diversas. Além de ser 
uma das melhores opções como presen-
te em datas comemorativas. O sabor ini-
gualável do chocolate e os muitos bene-
fícios ligados ao consumo que vão além 
do prazer de comer algo gostoso até me-
lhorias à saúde e ao bem-estar, serviram 
de pretexto para engrossar a fila da dis-
tribuição do produto. 

Resultado da pesquisa atesta qualidade dos serviços prestados pela Comunicação Setorial 
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Os exames estão sendo realizados desde o dia 22 de julho, 
na Clínica PopMed, e podem ser agendados pelos seguintes con-
tatos: WhatsApp: (62) 98145-7977; Telefone fixo (62) 3223-4352 e 
e-mail: gov.go@clinicapopmed.com.br.

O servidor deverá entregar o Atestado de Saúde Ocupacio-
nal – ASO, em até 3 (três) dias úteis de sua emissão, para abono 
de frequência.

ARTIGO

   Site 
A satisfação geral dos participantes em 
relação às informações divulgadas no 
site da CGE continua alto, agora com 
91,8% (90,7% em 2021), sendo 50% de 
muito satisfeitos (43,7% em 2021). Meta-
de desses servidores acessam o site ao 
menos três ou quatro vezes por sema-
na, quando não todos os dias, enquanto 
32,7% acessam menos de duas vezes por 
semana e 16,4% raramente acessam o 
site da Controladoria.  

   Intranet
A satisfação com a as informações pos-
tadas na intranet teve aumento signi-
ficativo, alcançando 94,5% (89,9% em 
2021). Também metade dos servidores 
questionados responderam acessar a 
intranet três vezes ou mais por semana. 
Um total de 26,4% acessa a intranet da 
CGE uma vez por semana ou menos. 

   E-mail funcional 
Quando perguntados a respeito do uso 
do e-mail funcional, 95,5% dos servido-
res disseram que usam regularmen-
te (o índice era 93,3% em 2021). Desses, 
57,8% dos entrevistados fazem uso diá-
rio da ferramenta, 32,1% acessam sema-
nalmente e 8,3% admitiram não usar o 
e-mail funcional da CGE. 

   Redes sociais e comunicação 
Nos últimos doze meses, a CGE implan-
tou a plataforma Microsoft Teams como 
sua principal ferramenta de comuni-
cação interna. Entre os entrevistados, 
63,3% gostaram da migração das demais 
ferramentas para o Teams, 21,8% não 

O governo de Goiás instituiu, em 19 de 
fevereiro de 2019, o Programa de Com-
pliance Público do Poder Executivo 
(PCP), por meio do Decreto nº 9.406/2019. 
O PCP é um conjunto de procedimentos 
e estruturas desenvolvidos pela admi-
nistração estadual destinados a assegu-
rar a conformidade dos atos de gestão 
com padrões morais e legais, bem como 
garantir o alcance dos resultados das 
políticas públicas e a satisfação dos cida-
dãos. Com participação obrigatória dos 
órgãos da administração direta e indi-
reta, o programa é composto pelos eixos 
ética, transparência, responsabilização e 
gestão de riscos. 

Importante ressaltar o papel da co-
municação na concretização do PCP. Ela 
está presente não somente na implan-
tação do programa, mas em seu desen-
volvimento e continuidade, seja como 
ferramenta de engajamento e interação 
entre os parceiros (stakeholders), seja na 
disponibilização das informações para 
a sociedade, de cunho jornalístico ou 
institucional, assegurando, por exem-
plo, o cumprimento de instrumentos 
como a Lei de Acesso à Informação (Lei 
12.527/2011).

Romper a inércia no processo de im-
plantação de um programa de integrida-
de demanda, entre outras questões, fa-
zer a gestão da comunicação, e de todas 
as suas ferramentas, com o objetivo de 

viram diferença significativa e 14,5% dos 
entrevistados se mostraram descontentes 
com a nova ferramenta. Ao todo, 90,9% dos 
servidores disseram acessar o Teams regu-
larmente para realizar suas atividades na 
Controladoria. Um total de 73,6% afirmou 
usar concomitantemente o Whatsapp. 
Nas redes sociais, 79,1% usam o Instagram e 
21,8% acessam o Facebook, ambos da Meta. 
O LinkedIn é acessado por 16,4% dos servi-
dores da CGE. Quando perguntados sobre 
a finalidade do uso das redes sociais, 86,4% 
disseram usá-las para trabalho, 76,4% para 
lazer e entretenimento e o mesmo quantita-
tivo para comunicação (era possível escolher 
mais de uma opção). Ao todo, 85,5% dos ser-
vidores afirmaram seguir a CGE Goiás em 
suas redes sociais. 

   Notícias e informações 
No bloco comunicação e informação, 89,1% 
consideram suficiente a quantidade de in-
formações recebidas no ambiente de traba-
lho. Já 7,3% consideram a quantidade insufi-
ciente, enquanto 3,6% acham as informações 
compartilhadas insuficientes. Um total de 
55,5% dos servidores recebe a maior parte 
das informações e notícias da CGE direta-
mente dos canais de comunicação do órgão, 
um número bem maior do que o percebido 
em 2021 (35,3%). Outros 40,9% responderam 
que ficam sabendo das notícias da CGE di-
retamente de suas chefias imediatas (um 
número bem menor do que os 62,2% do ano 
passado). Essa inversão em relação ao ano 
passado mostra que a qualidade da informa-
ção e a confiança nos canais de comunicação 
da CGE têm crescido. 

   Boletim Fique Ligado! 
Em parceria com a GGDP, a Comunicação 

Setorial criou o boletim Fique Ligado!, 
com informações voltadas à carreira e à 
gestão de pessoas. A iniciativa foi muito 
bem avaliada por 83,7% dos participan-
tes (muito efetiva por 57,3% dos servi-
dores pesquisados e efetiva por 26,4%). 
Apenas 16,4% dos entrevistados acha-
ram o boletim pouco efetivo. 

   Sugestões 
No espaço para sugestões sobre temas a 
serem abordados na intranet, os servi-
dores levantaram questões como mais 
informações sobre previdência e saúde 
ocupacional, além de mais informações 
pontuais sobre os direitos dos servido-
res, como licenças, férias, capacitações 
e critérios para progressão. Também 
obtivemos pedidos de melhoria do leiau-
te das páginas com maior interação do 
usuário. Outro tema recorrente foi a 
divulgação dos projetos, atividades e 
resultados do trabalho desenvolvido em 
cada área da CGE. 

   Considerações 
Esta é a quarta pesquisa de satisfação re-
alizada na gestão do controlador-geral, 
Henrique Ziller.  Os resultados gerados 
abrem caminhos para diferentes inicia-
tivas e melhorias em nossa comunicação 
interna e externa. Com as informações, é 
possível identificar pontos de melhoria, 
oportunidades e corrigir falhas. Acredi-
tamos que assim seja possível estabelecer 
diferentes planos de ações que aumen-
tem a satisfação do nosso servidor, o que 
tem ocorrido a cada ano, de acordo com 
os resultados das pesquisas aplicadas. 

gerar engajamento, o que é sempre um de-
safio. Neste sentido, o primeiro público en-
gajado foi, naturalmente, o público interno: 
servidores, parceiros, gestores e colabora-
dores que, em sinergia com a alta direção, 
passaram a acreditar no projeto e ajudaram 
a construir, paulatinamente, uma sólida cul-
tura organizacional de conformidade na ad-
ministração. 

Na Controladoria-Geral do Estado de 
Goiás (CGE), interessante observar como, 
nos últimos três anos, a implantação do Pro-
grama de Compliance Público promoveu um 
choque de gestão, mexendo com a percepção 
do servidor, com seu nível de envolvimento e 
de capacitação e, especialmente, com a sen-
sação de pertencimento. Um patamar que 
somente pode ser atingido quando todas as 
estratégias e ferramentas disponíveis con-
vergem para a mesma direção no dia a dia. 

Quando ética, transparência, respon-
sabilização e gestão de risco deixam de ser 
somente palavras e passam a ser valores e 
referenciais convertidos em estratégias e 
atitudes práticas, as coisas começam a mu-
dar. Não há estratégias de compliance e de 
comunicação que sejam implantadas e se in-
corporem na cultura organizacional sem o 
engajamento de seus colaboradores. E uma 
das grandes dificuldades, seja no setor pú-
blico ou privado, é fazer com que todos se 
sintam parte. 

O papel da liderança, neste sentido, 
pode ser inspirador, ou desmotivador. No 

caso do governo de Goiás, felizmente, 
caminhamos ao lado dos inspirado-
res. E os avanços resultam na melhor 
prestação de serviços para quem ver-
dadeiramente importa, que é o cidadão 
goiano. Oxalá que estas boas políticas 
de governo se tornem boas e perenes 
políticas de Estado! 

Por Rodrigo Nunes Leles


