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GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Ata de Apresentação da Pesquisa de Clima e Engajamento na SEF 2022

Local, data e hora: Videoconferência realizada por meio da plataforma MS Teams, no dia 18 de novembro
de 2022, das 15h às 16h.

Participantes membros do CEG: Gustavo de Oliveira Barbosa, Luiz Claudio Fernandes Lourenço Gomes,
Osvaldo Lage Scavazza, Fabio Rodrigo Amaral de Assunção.

Participantes convidados:

SEF - Maria Ines Gotelipe dos Reis, Blenda Rosa Pereira Couto, Aline Chevrand Campos, Maria de Lourdes
Ferreira Machado, Amanda Araujo Reis Dabes, Michelle Alves Pereira Pires.

Consultoria VB - Valéria Braga Pinto

Secretaria Executiva: Maria Inês Gotelipe dos Reis

Pauta: Pesquisa de Clima e Engajamento SEF 2022

I – Abertura – Blenda Rosa Pereira Couto

II – Avaliação dos Resultados 

O objetivo da reunião foi a apresentação da Pesquisa de Clima e Engajamento ao CEG e seus convidados.

A pesquisa foi aplicada junto aos servidores da SEF, em junho de 2022, viabilizada pela DADH/SPGF, e
realizada pela VB consultoria. Ela é uma ferramenta que tem como objetivo identificar a percepção dos
servidores a respeito da organização a fim de aprimorar os processos de gestão de pessoas bem como os de
formulação de políticas internas de gestão voltadas para o cumprimento da missão institucional da SEF.

A pesquisa de clima avaliou 9 temas: liderança, trabalho em equipe, engajamento, visão sobre a SEF,
ambiente, comunicação, autodesenvolvimento, reconhecimento e capacitação.

Em comparação com a última pesquisa, realizada em 2011, a SEF apresentou um crescimento médio de 12%
do clima organizacional. Os maiores desafios apontados pela pesquisa referem-se à capacitação,
reconhecimento e comunicação. O destaque positivo foi a modalidade de trabalho remoto, como um fator
que beneficia a organização e deixa os servidores mais produtivos e felizes.

O resultado da pesquisa será divulgado aos gerentes das equipes em um primeiro momento e aos servidores
oportunamente.

O Secretário de Fazenda exortou a necessidade de que sejam desenvolvidas iniciativas no sentido de tratar os
desafios apontados pela pesquisa, especialmente no que tange à comunicação.

Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ata que, lida e achada em conformidade, será assinada
digitalmente pelos membros do CEG.

Belo Horizonte, 18 de novembro de 2022. 
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Gustavo de Oliveira Barbosa 

Secretário de Estado de Fazenda 

Luiz Cláudio Fernandes Lourenço Gomes 

Secretário-adjunto 

Fábio Rodrigo Amaral de Assunção 

Subsecretário do Tesouro Estadual 

Osvaldo Lage Scavazza 

Subsecretário da Receita Estadual 

Documento assinado eletronicamente por Luiz Cláudio Fernandes Lourenço Gomes, Secretário de
Estado Adjunto de Fazenda, em 25/01/2023, às 12:56, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.

Documento assinado eletronicamente por Gustavo de Oliveira Barbosa, Secretário de Estado de
Fazenda, em 25/01/2023, às 12:57, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º,
§ 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.

Documento assinado eletronicamente por Osvaldo Lage Scavazza, Subsecretário da Receita
Estadual, em 30/01/2023, às 16:39, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º,
§ 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.

Documento assinado eletronicamente por Fábio Rodrigo Amaral de Assunção, Subsecretário, em
14/02/2023, às 16:08, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.
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