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Carta do Presidente
Bruno Magalhães D’Abadia

Em um contexto em que acontecem 
mudanças importantes na sociedade 
brasileira, se torna cada vez mais 
urgente o planejamento de ações 
de impacto que possam contribuir 
com o fortalecimento não só da 
democracia, como principalmente 
da gestão pública. 

É importante mencionar que as 
trocas que irão acontecer nos 
próximos meses exigem um nível 
importante de transparência, 
focada, sobretudo, no 
compartilhamento de informações 
entre atuais e futuros governos. 
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É exatamente nesse caminho que o Conselho Nacional de Secretários de 
Estado da Administração, o CONSAD, reúne esforços para construir um Guia 
que oriente gestores públicos nesse período de transição de governos. 

A máxima é pensar que esse momento deve ser pautado de forma rápida, 
efetiva e que não traga prejuízos à sociedade. Este material aqui apresentado 
destaca pontos importantes para que governos consigam fazer mudanças 
estratégicas e orienta, por meio das melhores práticas adotadas em estados 
e municípios, temas que são caros na proposição de políticas públicas que 
consigam dar à administração pública um desenvolvimento focado nas reais 
necessidades das pessoas.

A iniciativa contou com a colaboração dos Secretários de Estado 
da Administração e dos servidores e técnicos das 27 unidades 
federativas do Brasil. 



3 01 | Transição de GovernoGuia de Transição de Governo

Com o Guia, o CONSAD reúne uma série de orientações técnicas para 
assegurar a continuidade de políticas públicas sem prejuízo à sociedade 
durante as fases de transição dos governos.

O Guia de Transição é resultado do trabalho desenvolvido ao longo dos últimos 
anos nos Fóruns do Conselho em áreas como Transformação Digital, Compras 
Públicas, Ativos e Patrimônios, Concessões e PPPs, Gestão de Pessoas, 
Ciência de Dados, Saúde e Segurança do servidor, Escolas de Governo, 
Reforma Administrativa, entre outras.

Vale destacar ainda que este material não serve somente para estados 
que estão mudando as suas gestões do Executivo. É necessário, portanto, 
WLUZHY�X\L�\T�UV]V�THUKH[V�[HTItT�ZPNUPÄJH�X\L�UV]VZ�H[VYLZ�W�ISPJVZ�
estarão envolvidos em estratégias novas que precisam estar alinhadas às 
melhores práticas governamentais e políticas. 
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Este é um material rico, que reúne 
iniciativas exitosas e ações já testadas que 
resultaram em períodos anteriores. É mais 
uma ação propositiva do CONSAD para 
que os governadores eleitos ou reeleitos 
tenham conhecimento do que está 
funcionando e assim possam guiar a sua 
H[\HsqV�KL�THULPYH�LÄJPLU[L�L�YmWPKH��
Em nome do Consad e de todos os conselheiros que integram este 
conselho, agradeço aos grupos de trabalho, os seus integrantes e, ainda, 
todos os parceiros envolvidos neste projeto. Que este seja um Guia lido, 
relido e, principalmente, compartilhado entre aqueles que serão responsáveis 
por mudanças importantes no Brasil nos próximos anos! 
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Introdução
6�*VUZHK�L�VZ�+LZHÄVZ�KVZ�5V]VZ�.V]LYUVZ
As economias latino-americanas emergiram da crise do COVID-19 com maior 
Kx]PKH�W�ISPJH��[HS�JVTV�JVTV�H�WVYJLU[HNLT�KV�70)�L�V�LZWHsV�ÄZJHS�T\P[V�
SPTP[HKV��TLZTV�X\L��JVUQ\U[\YHSTLU[L��HZ�YLJLP[HZ�HS[HZ�WLSH�PUÅHsqV��5V�
entanto, com a alta dos preços elevada em todo o mundo, o aumento dos 
Q\YVZ�[VYUHYm�THPZ�KPMxJPS�WHYH�V�)YHZPS�ÄUHUJPHY�VZ�PU]LZ[PTLU[VZ�ULJLZZmYPVZ�
em infraestrutura e outras reformas favoráveis ao crescimento. Embora alguns 
NV]LYUVZ�Qm�[LUOHT�PUZ[P[\xKV�JVY[LZ�ZPNUPÄJH[P]VZ�KL�WLZZVHS��H�THPVYPH�
não sentirá o impacto total dos orçamentos de pandemia até o ano 
orçamentário de 2023 e além.

Ademais, com a pandemia, foi visto um aumento na compreensão da 
importância dos governos municipais e estaduais. Sejam por políticas 
emergenciais, epidemiológicas ou empregatícias, muitas comunidades hoje 
contam com as instituições locais. Por meio de programas de subsídios 
focados localmente, coletivas de imprensa regulares, desde a pandemia 
a sociedade têm uma atenção renovada pelas políticas subnacionais. 
Atualmente, portanto, é essencial aumentar as formas e a frequência com 
que o poder público interage com os cidadãos. 

Adicionalmente, encontrar e treinar servidores com o conjunto de 
habilidades certo para substituir uma força de trabalho envelhecendo 
é um dos maiores problemas do setor público atual. Há um número 
crescente de funcionários que estão se aposentando ou se aproximando 
da aposentadoria. Estratégias viáveis para o setor governamental incluem 
competir com o setor privado por talentos e considerar olhar para fora de sua 
NLVNYHÄH�SVJHS��HStT�KV�WHWLS�KL[LYTPUHU[L�UV�MVYULJPTLU[V�KL�WYVNYHTHZ�
rigorosos de treinamento.
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É necessária também a preparação para uma força de trabalho 
crescentemente remota ou híbrida. Embora a pandemia tenha imposto uma 
aceleração desse fenômeno, tal tendência se mostrava já presente desde 
quando a tecnologia passou a permitir essa possibilidade.

Grande parte dos governos, no entanto, ainda está sobrecarregada por 
WYVJLZZVZ�HU[PX\HKVZ�L�PULÄJPLU[LZ�WHYH�ZL\Z�M\UJPVUmYPVZ�L�VZ�JPKHKqVZ��
Adicionalmente, os regulamentos de distanciamento social e as preocupações 
JVT�H�ZH�KL�MLJOHYHT�ÄSPHPZ�KL�PUZ[P[\Ps�LZ�W�ISPJHZ�L�PU[LYYVTWLYHT�
as operações diárias. Desse modo, em um curto período do tempo, 
os governos tiveram que se adaptar a uma força de trabalho remota 
que precisava de acesso digital a documentos, bancos de dados e 
infraestruturas vitais de TI.

É por isso que construir um governo 
digital resistente a crises tem um papel 
relevante hoje para a prestação de 
serviços públicos para a população. 
Além de otimizar o trabalho dos 
ZLY]PKVYLZ�L�Å\_VZ�KL�JVT\UPJHsqV��H�
transformação digital também permite 
que as organizações atendam melhor 
os cidadãos, fornecendo-lhes acesso 
24 horas por dia, 7 dias por semana, a 
informações e formulários que podem 
ser preenchidos quando e onde for 
conveniente para estes. 
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O Conselho Nacional de Secretários de Estado da Administração – 
CONSAD, criada em novembro de 2000, reúne representantes das 
instituições públicas de todos os estados brasileiros e do Distrito Federal, 
visando à troca de experiências e à busca de soluções criativas para 
o aperfeiçoamento da gestão pública no Brasil. Com foco em pensar 
modelos de gestão pública com foco em resultados e voltados para o bom 
atendimento ao cidadão, a instituição mantém espaços permanentes de troca 
de experiências e de discussão sobre boas práticas de gestão pública.

Desse modo, o CONSAD se propôs 
a organizar esta coleção de livretos 
relacionados a transições de 
NV]LYUV��LT�MHJL�HVZ�KLZHÄVZ�H[\HPZ�
da gestão pública. 
Além de expor os principais diagnósticos e recomendações relacionados a 
estes, envolvendo grupos de trabalhos com diversas instituições do terceiro 
setor, este material também agrega diversas boas práticas realizadas por 
governos locais.
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Transição de Governo
Conceito
Transição de Governo é o período em que a liderança do poder público, 
em qualquer nível, passa de um mandatário para outro, ou mesmo apenas 
de um mandato para outro. Estes são fenômenos imensamente complexos, 
especialmente em tempos de crise que são ainda mais sensíveis porque os 
NV]LYUVZ�LZ[qV�LT�TVKV�KL�YLHsqV�PU[LUZPÄJHKH��,�HZ�KLJPZ�LZ�[VTHKHZ�
durante uma crise invariavelmente remodelam economias e sociedades 
nos próximos anos. É um processo que contempla as etapas essenciais de 
diagnóstico, planejamento, implementação e melhoria contínua, desde uma 
perspectiva de colaboração, inovação e integração entre os setores.

Aspectos Legais
Líderes recém-eleitos têm 100 dias para mudar abruptamente da 
campanha para o governo. Equipes também devem assumir os 
meandros das agências públicas enquanto se preparam para assumir a 
responsabilidade pelo poder executivo.

No poder público, há muitas vezes (mas não necessariamente) a formação 
de uma “equipe de transição” presidencial, que examina possíveis indicados, 
desenvolve uma agenda política preliminar, estabelece relações com o poder 
legislativo e agências governamentais e determina as prioridades iniciais, 
entre outras ações.

(�[YHUZMLYvUJPH�VÄJPHS�KV�WVKLY�VJVYYL�K\YHU[L�H�WVZZL��JLYPT�UPH�X\L�VJVYYL�
no dia 1º de Janeiro do ano seguinte à eleição. A posse é normalmente seguida 
por um discurso do novo incumbente e uma cerimônia de assinatura para 
THYJHY�HZ�WYPTLPYHZ�Hs�LZ�VÄJPHPZ�[VTHKHZ�WLSH�UV]H�HKTPUPZ[YHsqV�
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Formação de equipes
As transições de governo envolvem não apenas novos líderes, 
mas também mudanças simultâneas em subordinados diretos e 
diretores/secretários.

Em uma mudança de administração, dezenas ou centenas de líderes locais 
– que supervisionam missões críticas que protegem a nação, prestando 
serviços aos cidadãos e gerenciando recursos essenciais – devem se entregar 
simultaneamente, sem interrupção na entrega. Adicionalmente, mandatários 
YLLSLP[VZ�[HTItT�HJHIHT�WVY�NLYLUJPHY�T\KHUsHZ�ZPNUPÄJH[P]HZ�

100 primeiros dias
O conceito dos 100 primeiros dias de governo foi primeiramente introduzido 
com o governo do presidente norte-americano Franklin D. Roosevelt, com o 
qual houve a primeira análise do sucesso do governo pouco depois de assumir 
a presidência, em 1933. Em meio a turbulências econômicas, derivadas 
diretamente do crash da bolsa de Nova York de 1929, o então presidente dos 
EUA pressionava seus secretários para implementar programas econômicos 
para aquecer a economia nos primeiros meses do mandato.

/PZ[VYPJHTLU[L��VZ�JLT�KPHZ�WVKLT�KLÄUPY�X\HS�ZLYm�H�WVZ[\YH�L�H�THYJH�
KL�\T�NV]LYUV�K\YHU[L�V�ZL\�WLYxVKV�KL�NLZ[qV��[HTItT�WVKL�KLÄUPY�
V�WLYÄS�KL�SPKLYHUsH�KV�PUJ\TILU[L�L�HZ�YLHs�LZ�KV�WVKLY�SLNPZSH[P]V�
perante as suas propostas. Durante os 100 primeiros dias de governo é 
importante que o representante eleito demonstre liderança, boa vontade e 
PKLU[PÄX\L�VZ�TLSOVYLZ�UVTLZ�WHYH�MVYTHY�H�Z\H�LX\PWL�

Tendo em vista a importância do tema, também foram reunidas neste material, 
propostas de diversas ações para serem implementadas nos primeiros 100 
dias dos próximos governos eleitos.





Conheça 
os eixos 
temáticos 
escolhidos 
para apoiar 
a sua 
jornada
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Eixos temáticos
Através de ampla participação 
de diversos atores relacionados 
n�WYVTVsqV�LML[P]H�L�LÄJPLU[L�
de serviços públicos, 
foram discutidos sete eixos 
temáticos. A escolha de cada um 
para ser abordado teve as razões 
expostas a seguir:

Neste capítulo introdutório você encontra 
a carta do presidente e a menção de todos 
VZ�WYVÄZZPVUHPZ�LU]VS]PKVZ�UH�JVUZ[Y\sqV�
deste material. Aqui apresentamos o conceito 
e diretrizes sobre o tema da transição de 
governos. Você pode recorrer a ele sempre que 
quiser ter uma visão geral do Guia.

Transição  
de Governo01
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A digitalização dos serviços públicos é, 
atualmente, uma das formas pelas quais 
diversos governos estão lançando mal para 
a desburocratização e barateamento destes. 
5V�LU[HU[V��HPUKH�Om�T\P[VZ�KLZHÄVZ�
associados a este tema, especialmente 
em relação à infraestrutura e serviços de 
manutenção e desenvolvimento de software. 
Desta forma, sua implementação, e como 
está é realizada, se mostra um fator chave 
para o setor público nos próximos anos.

A grande maioria de todos os serviços 
públicos hoje depende de como é feito 
o trabalho dos servidores, prestadores 
diretos destes. Adicionalmente, a folha de 
pagamento do setor público corresponde 
a uma das maiores cifras de gasto 
público do país. Desse modo, a gestão 
de pessoas se mostra como essencial 
para o desenvolvimento da área.

02

03

Transformação  
Digital

Gestão de  
Pessoas
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06 Concessões  
e PPPS

Gestão do  
Patrimônio

A partir do processo de licitações, o poder 
público realiza compras do setor privado para 
prover para determinados grupos elegíveis 
de políticas públicas, como atendidos do 
setor de saúde e educação. A forma como 
esses processos são realizados, é possível 
fazer compras de forma mais barata e rápida, 
atingindo os objetivos da prestação de 
ZLY]PsV�W�ISPJV�LML[P]V�L�LÄJPLU[L�

A carteira de ativos e passivos imóveis e 
móveis do Estado, inclui principalmente 
terrenos, prédios, estruturas físicas, 
automóveis, dentre outros. Como tais 
equipamentos são essenciais para a prestação 
de serviços, como estes são geridos se 
tornam também uma área chave no processo 
de aperfeiçoamento do setor público.

Muitas vezes, o setor privado pode ser aliado 
na gestão e provisão de serviços públicos, 
especialmente em um cenário de fortes limites 
ÄZJHS��5V�LU[HU[V��WHYH�X\L�LZ[H�WHYJLYPH�
seja feita de forma efetiva, o Estado deve 
ter claridade e buscar por simplicidade, mas 
também por rigorosidade na regulamentação 
dessas interações. Com isso, concessões 
e parcerias público-privadas são essenciais 
para os objetivos expressos neste capítulo.

04 Compras  
Públicas

05
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07 Ciência  
de Dados

Ao longo da última década, foi sendo 
reconhecido cada vez mais o valor dos dados 
para o setor público. Governos, no entanto, 
precisam ir além e se tornarem instituições 
orientadas por dados, reconhecendo os 
dados como parte integrante da formulação 
de políticas, prestação de serviços, 
gerenciamento organizacional e inovação. 
Tal mudança, promovendo a formulação de 
políticas baseadas em evidências e o design 
de serviços apoiados por dados, tem o papel 
de incorporar valores de boa governança 
de integridade, abertura e justiça social no 
ciclo de políticas.

Tais instituições, em meio a uma demanda 
cada vez maior de capacitação da mão de 
obra, têm um papel fundamental em auxiliar 
na capacitação do setor público para garantir 
a capacidade de resposta às prioridades do 
governo, compartilhando conhecimentos 
de governança e permitindo a troca de 
experiências e boas práticas. Para tal, as 
escolas de governo precisam ter canais de 
diálogos robustos, regulares e extensivos 
com governos, assim como instituições 
não governamentais, para assegurar que 
servidores públicos tenham os conhecimentos 
e habilidades para lidar com os atuais e futuros 
KLZHÄVZ�YLSHJPVUHKVZ�H�WVSx[PJHZ�W�ISPJHZ�

08 Escolas 
de Governo
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Estes conteúdos foram organizados 
em livros no formato de capítulos, 
para tornar a sua experiência ainda 
mais convidativa. Além da versão 
impressa, disponibilizamos a digital 
em nosso site, junto a materiais 
complementares à cada capítulo.

Aproveite a leitura!
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Siga conectado:
Endereço
SRTVS quadra 701, Edifício Embassy Tower, 
bloco K, salas 527/528- Brasília / DF
 
E-mail
consad@consad.org.br
 
Telefone
(61) 3322-5520
 
Instagram e Twitter
@consadbr

Leia os outros 
capítulos do Guia de 
Transição de Governo!

ACESSAR ONLINE
consad.org.br/meuguia

Conte com uma Aliança 
de parceiros para fazer a 
sua transição de impacto, 
com impacto.
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7H\SV�*tZHY�)LUÄJH�-PSOV���TO
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A importância  
da agenda
Não é novidade que as rápidas transformações na sociedade trouxeram novos 
KLZHÄVZ�n�H[\HsqV�KV�NV]LYUV��LZWLJPHSTLU[L�W}Z�WHUKLTPH�KH�*V]PK�� �
Impulsionado pelos avanços digitais atuais, o papel do governo 
está em constante mudança, exigindo uma aproximação mais 
forte com o cidadão.

;HPZ�L_PNvUJPHZ�YLMVYsHT�V papel do Estado como habilitador e facilitador 
de uma verdadeira transformação digital��J\QV�WYVW}ZP[V�LZ[m�YLSHJPVUHKV�H�
MVY[HSLJLY�H�H[\HsqV�L�H�TPZZqV�KV�,Z[HKV�JVTV�V�LU[L�W�ISPJV�WYLZ[HKVY�KL�
ZLY]PsVZ�L�NHYHU[PKVY�KL�KPYLP[VZ�W�ISPJVZ��

*PLU[LZ�KL�X\L�HZ�[LJUVSVNPHZ�
KPNP[HPZ�LZ[qV�JHKH�]La�THPZ�
WYLZLU[LZ�UH�]PKH�KL�[VKVZ�L��
WYPUJPWHSTLU[L��X\L�VZ�IYHZPSLPYVZ�
estão entre os cidadãos mais 
conectados do mundo1��t�
M\UKHTLU[HS�WHYH�V�M\[\YV�KHZ�
WVSx[PJHZ�W�ISPJHZ�IYHZPSLPYHZ�
WVZPJPVUHY�VZ�,Z[HKVZ�L�V�+PZ[YP[V�
-LKLYHS�WLYHU[L�[VKH�LZZH�YL]VS\sqV�
KPNP[HS�W�ISPJH�
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+LZZH�THULPYH��V�LU[LUKPTLU[V�KVZ�KLZHÄVZ�W�ISPJVZ�YLSHJPVUHKVZ�n�
JVUZ[Y\sqV�KL�NV]LYUVZ�KPNP[HPZ��[VYUH�ZL�\T�WYPTLPYV�WHZZV�M\UKHTLU[HS�
WHYH�HZ�UV]HZ�NLZ[�LZ�LZ[HK\HPZ�L�KPZ[YP[HS�LU[LUKLYLT�H�[YHUZMVYTHsqV�KPNP[HS�
JVTV�WH\[H�WYPVYP[mYPH��PTW\SZPVUHKVYH�KL�VWVY[\UPKHKLZ�L�OHIPSP[HKVYH�KL�
[VKHZ�HZ�WVSx[PJHZ�W�ISPJHZ��*VT�[LJUVSVNPHZ�KPNP[HPZ�LTLYNLU[LZ��WVY�L_LTWSV��
TPULYHsqV�KL�KHKVZ��HWYLUKPaHKV�KL�TmX\PUH��[LJUVSVNPH�KL�ZLUZVYLZ�L�
H\[VTHsqV�KL�ZLY]PsVZ���Om�HPUKH�THPVY�WV[LUJPHS�WHYH�V�WHxZ�KPNP[HSPaHY�H�
WYLZ[HsqV�KL�ZLY]PsVZ�L�J\TWYPY�VZ�VIQL[P]VZ�KLTVJYm[PJVZ�KV�NV]LYUV�KPNP[HS�

2
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Visto que o tema permite maior 
LÄJmJPH��LÄJPvUJPH��ZPTWSPÄJHsqV�
L�HNPSPKHKL�KVZ�NV]LYUVZ��H�
VWVY[\UPKHKL�LZ[m�LT�TLSOVYHY�V�
YLSHJPVUHTLU[V�JVT�V�JPKHKqV�H[YH]tZ�
do aprimoramento da prestação 
KL�ZLY]PsVZ�W�ISPJVZ��(StT�KPZZV��H�
WHY[PY�KL�\TH�TLSOVY�JVT\UPJHsqV�L�
[YHUZWHYvUJPH��[HTItT�t�WVZZx]LS�[LY�
\TH�VWPUPqV�W�ISPJH�THPZ�WVZP[P]H�
Outro ponto de destaque é a economia e redução de gastos 
públicos��Qm�X\L�H�[YHUZMVYTHsqV�KPNP[HS�NLYH�YLK\sqV�KL�J\Z[V�UV�
KLZSVJHTLU[V��TH[LYPHPZ�KL�LZJYP[}YPV��HStT�KL�WLYTP[PY�H�JYPHsqV�KL�
WYVJLZZVZ�KPNP[HPZ��JVTV�KVJ\TLU[VZ�L�ZVSPJP[Hs�LZ�

6�[LTH�t�M\UKHTLU[HS�WHYH�V�WSHULQHTLU[V�KL�WVSx[PJHZ�W�ISPJHZ��
pois proporciona melhores dados e indicadores para a tomada 
de decisão��H�HNLUKH�[HTItT�WYVTV]L�H�inclusão social por 
meio da inclusão digital��NHYHU[PUKV�H�WHY[PJPWHsqV�PN\HSP[mYPH�KL�
[VKVZ�UH�ZVJPLKHKL�

1 �0U[LYUL[�\ZLY�WLUL[YH[PVU�PU�)YHaPS�MYVT������[V�������+PZWVUx]LS�LT!�O[[WZ!��^^ �̂
Z[H[PZ[H�JVT�MVYLJHZ[Z�� �����IYHaPS�PU[LYUL[�\ZLY�WLUL[YH[PVU�

2 �)0+��.LZ[qV�KL�.V]LYUV�+PNP[HS�UV�)YHZPS!�*VUÄN\YHs�LZ�0UZ[P[\JPVUHPZ��3PKLYHUsH�L�
4HYJVZ�5VYTH[P]VZ�

3��)LULMxJPVZ�LJVU�TPJVZ�KH�[YHUZMVYTHsqV�KPNP[HS�KL�ZLY]PsVZ�W�ISPJVZ!�V�JHZV�KH�
JPKHKL�KL�:qV�7H\SV��+PZWVUx]LS�LT!�O[[WZ!��W\ISPJH[PVUZ�PHKI�VYN�W[�ILULÄJPVZ�
LJVUVTPJVZ�KH�[YHUZMVYTHJHV�KPNP[HS�KL�ZLY]PJVZ��W\ISPJVZ�V�JHZV�KH�
JPKHKL�KL�ZHV�WH\SV�
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3
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01  02  03  04  05

+LZHÄVZ
(WLZHY�KL�IVUZ�YLZ\S[HKVZ��HPUKH�L_PZ[LT�WYVISLTHZ�KL�TVKLYUPaHsqV��
HSJHUJL�LML[P]V�KVZ�ZLY]PsVZ�L�KL�PKLU[PKHKL�KPNP[HS��7VY�YLX\LYLY�\TH�
T\KHUsH�KL�J\S[\YH�PU[LYUH�L�JHWHJP[HsqV�KL�TqV�KL�VIYH�X\HSPÄJHKH��
H�HNLUKH�KL�[YHUZMVYTHsqV�KPNP[HS�LUMYLU[H�HSN\UZ�KLZHÄVZ�YLSHJPVUHKVZ�n�
MHS[H�KL�YLJ\YZVZ��[HU[V�KL�WLZZVHZ��JVTV�ÄUHUJLPYVZ�L�KL�PUMYHLZ[Y\[\YH�

7YPUJPWHPZ�KLZHÄVZ�WVY�NLZ[VYLZ�WHYH�
V�KLZLU]VS]PTLU[V�KL�ZLY]PsVZ�KPNP[HPZ

Reposicionar a 
TI da logística 
para a estratégia

Revisar as normas 
legais para especializar 
o desenvolvimento de 
serviços digitais, que 
deve ter um processo 
LZWLJxÄJV��KPMLYLUJPHKV�KHZ�
compras ordinárias

Ampliar a oferta de 
alternativas de infraestrutura 
de TI acessíveis para os 
órgãos, modernizando 
os serviços oferecidos 
pelas empresas públicas e 
PKLU[PÄJHUKV�ZLY]PsVZ�X\L�
possam ser hospedados em 
soluções comerciais para 
reduzir custos e fomentar  
o mercado nacional

(TWSPHY�L�X\HSPÄJHY�
as equipes de TI para 
uma atuação voltada a 
gestão de projetos, e 
não apenas de contratos

1 2

3 4
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5 6

7
6�)YHZPS�t�\T�WHxZ�KL�L_[LUZqV�[LYYP[VYPHS�JVU[PULU[HS��WVZZ\PUKV�������
T\UPJxWPVZ��JVT�KPZWHYPKHKLZ�YLNPVUHPZ�L]PKLU[LZ��/m�T\UPJxWPVZ�L�TLZTV�
LZ[HKVZ�X\L�UqV�[vT�YLJ\YZVZ�WHYH�\T�WYVQL[V�KL�KPNP[HSPaHsqV�KL�ZLY]PsVZ��
WVY�]LaLZ�PUJS\ZP]L�LZ[HUKV�H\ZLU[L�ZPUHS�KL�X\HSPKHKL�WHYH�[HS�

Em 2020, a Organização das Nações Unidas (ONU) publicou a pesquisa 
sobre Governo Eletrônico2, que posiciona o Brasil em 20º lugar com 
melhor oferta de serviços públicos digitais dentre outras 193 nações. 
5LZ[L�TLZTV�X\LZP[V��V�)YHZPS�ÄJV\�LT�WYPTLPYV�S\NHY�UH�(TtYPJH�KV�:\S�
e em segundo lugar nas Américas, atrás somente dos Estados Unidos. 
:LN\UKV�V�LZ[\KV��VZ�SxKLYLZ�T\UKPHPZ�ZqV�*VYLPH�KV�:\S��,Z[�UPH��+PUHTHYJH�
L�-PUSoUKPH��YLZWLJ[P]HTLU[L�

Construir uma visão 
sistêmica dos serviços, 
para que se possa 
entregar ao cidadão 
uma experiência única 
de relacionamento com  
o governo

Garantir a participação 
da sociedade no 
desenvolvimento dos 
serviços, por meio 
do envolvimento do 
cidadão no processo, da 
abertura do código fonte 
e de uma abordagem de 
governo como plataforma

Considerar o grande 
grau de exclusão digital 
do país e encontrar 
alternativas para oferecer 
os serviços à parcela da 
população desconectada1
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+LZKL�H�WLZX\PZH�YLHSPaHKH�HU[LYPVYTLU[L��o Brasil subiu do nível 
“alto” para “muito alto” no índice de desenvolvimento de governo 
eletrônico e de serviços online. 6�YLZ\S[HKV�PUKPJH�H�\[PSPaHsqV�HKLX\HKH�
KHZ�[LJUVSVNPHZ�KL�PUMVYTHsqV�L�JVT\UPJHsqV��;0*Z��WHYH�WYLZ[HsqV�
KL�ZLY]PsVZ�W�ISPJVZ��T}]LPZ�L�KL�T\S[PJHUHPZ��\[PSPaHsqV�KL�KHKVZ��
WHY[PJPWHsqV�LSL[Y�UPJH��WHYJLYPHZ�PUV]HKVYHZ�WVY�TLPV�KHZ�;0*Z�L�H�
[LUKvUJPH�KL�\TH�YmWPKH�WYVNYLZZqV�UV�KLZLU]VS]PTLU[V�KV�NV]LYUV�
LSL[Y�UPJV��(PUKH�UV�HUV�KL�������H�6YNHUPaHsqV�WHYH�H�*VVWLYHsqV�L�V�
+LZLU]VS]PTLU[V�,JVU�TPJV��6*+,��JSHZZPÄJV\�V�)YHZPS�UH���¢�WVZPsqV�
LT�ZL\�ÐUKPJL�KL�.V]LYUV�+PNP[HS�

(KPJPVUHSTLU[L��o Brasil acaba de ser reconhecido pelo Banco Mundial 
como o 7º país com a mais alta maturidade em Governo Digital no 
mundo. 6�YLZ\S[HKV�MVP�TLKPKV�UV�.V];LJO�4H[\YP[`�0UKL_�������\T�
YHURPUN�X\L�H]HSPH�V�LZ[HKV�H[\HS�KH�[YHUZMVYTHsqV�KPNP[HS�KV�ZLY]PsV�
W�ISPJV�LT�� ��WHxZLZ�

1��7LZX\PZH�X\HSP[H[P]H��.LYTHUP���������
2 �<5�,�NV]LYUTLU[�:\Y]L`�������+PZWVUx]LS�LT!�O[[WZ!��W\ISPJHKTPUPZ[YH[PVU�\U�VYN�LU�
9LZLHYJO�<5�L��.V]LYUTLU[�:\Y]L`Z
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01  02  03  04  05

Boas práticas
1. EFICIÊNCIA DA 
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA  
+LZI\YVJYH[PaHsqV��0UV]HsqV��;YHUZMVYTHsqV� 
+PNP[HS�L�7HY[PJPWHsqV�KV�*PKHKqV

����0U[LYVWLYHIPSPKHKL�KL�:PZ[LTHZ
6Z�IHUJVZ�KL�KHKVZ�KVZ�LZ[HKVZ�L�T\UPJxWPVZ�JVU[tT�\TH�NYHUKL�
X\HU[PKHKL�KL�KHKVZ�WLZZVHPZ�KVZ�ZL\Z�JPKHKqVZ��8\HUKV�KH�ZVSPJP[HsqV�KL�
ZLY]PsVZ�W�ISPJVZ��o compartilhamento automatizado dos dados entre as 
instituições dos estados pode facilitar o acesso aos serviços públicos e 
dar mais agilidade e qualidade às respostas esperadas pelos cidadãos. 

(�PU[LYVWLYHIPSPKHKL�KL�KHKVZ�LU[YL�VZ�}YNqVZ�KV�WY}WYPV�NV]LYUV�]PZHUKV�
YLK\aPY�HZ�L_PNvUJPHZ�KLZULJLZZmYPHZ�HV�\Z\mYPV�X\HU[V�n�HWYLZLU[HsqV�KL�
PUMVYTHs�LZ�L�KL�KVJ\TLU[VZ�

ONDE ENCONTRAR BOAS INICIATIVAS NESSA DIMENSÃO?

BAHIA, GOIÁS, MINAS GERAIS, 
PARANÁ, RIO GRANDE DO SUL  
E SANTA CATARINA.
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����-VYTHsqV�KL�*VTWL[vUJPHZ�
+PNP[HPZ�UV�:LY]PKVYLZ�7�ISPJVZ
6Z�NV]LYUVZ�KPNP[HPZ�[YHaLT�H�L_PNvUJPH�KL�T\KHUsHZ�T\P[V�THPZ�
WYVM\UKHZ�L�WLYTHULU[LZ��7VY�PZZV��H�HKTPUPZ[YHsqV�W\ISPJH�WYLJPZH�MVYTHY�
ZLY]PKVYLZ�W�ISPJVZ�X\L�LU[LUKHT�JVTV�essa realidade muda não 
apenas o que os governos devem fazer, mas principalmente como 
mudam também a sociedade e suas necessidades. 

ONDE ENCONTRAR BOAS INICIATIVAS NESSA DIMENSÃO?

ACRE, ALAGOAS, AMAPÁ, BAHIA, CEARÁ, 
ESPÍRITO SANTO, MARANHÃO, MINAS 
GERAIS, MATO GROSSO DO SUL, MATO 
GROSSO, PARAÍBA, PERNAMBUCO, PIAUÍ, 
PARANÁ, RIO DE JANEIRO, RIO GRANDE 
DO SUL, SANTA CATARINA E SERGIPE.

Tais iniciativas podem ser 
encontradas no Governo do 
91��JVT�V�‘Programa RJ 
Digital - Portal de Serviços 
do Governo e ações de 
capacitação de pessoal’�
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ONDE ENCONTRAR BOAS INICIATIVAS NESSA DIMENSÃO?

AMAPÁ, ESPÍRITO SANTO, GOIÁS, 
MINAS GERAIS, PARANÁ, RONDÔNIA 
E RIO GRANDE DO SUL.

����(ZZPUH[\YHZ�,SL[Y�UPJHZ
(�H[\HS�SLNPZSHsqV�KL�HZZPUH[\YHZ�LSL[Y�UPJHZ�WLYTP[L�X\L�NYHUKL�WHY[L�KHZ�
[YHUZHs�LZ�YLHSPaHKHZ�UV�oTIP[V�KH�HKTPUPZ[YHsqV�W�ISPJH��ZLQH�entre agentes 
públicos ou de agentes públicos com a população, que possa ser feita de 
forma simples e com garantia de segurança. 

A adoção da assinatura eletrônica 
NHYHU[L�HNPSPKHKL�L�LJVUVTPH�UHZ�
[YHUZHs�LZ�MVYTHPZ�KV�NV]LYUV�
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ONDE ENCONTRAR BOAS INICIATIVAS NESSA DIMENSÃO?

ACRE, CEARÁ, MARANHÃO, MINAS 
GERAIS, MATO GROSSO, PARANÁ, 
RIO DE JANEIRO, RIO GRANDE DO 
SUL, SANTA CATARINA E SERGIPE.

����7SH[HMVYTH�ØUPJH� 
KL�:LY]PsVZ�7�ISPJVZ
+PZWVUPIPSPaHY�7SH[HMVYTH�ØUPJH�KL�:LY]PsVZ�7�ISPJVZ�X\L�WLYTP[H�
V�HJLZZV�HVZ�ZLY]PsVZ�W�ISPJVZ�KL�MVYTH�LÄJPLU[L�L�YmWPKH� 
WVZZPIPSP[HUKV�HV�JPKHKqV�solicitar atendimento e acompanhamento 
da entrega dos serviços públicos�t�M\UKHTLU[HS�WHYH�VZ�NV]LYUVZ�
KPNP[HPZ�KL�Z\JLZZV��

<T�NV]LYUV�JVTV�WSH[HMVYTH�JVTWYLLUKL�T\P[V�THPZ�KV�X\L�
ZPTWSLZTLU[L�H�VMLY[H�KL�ZLY]PsVZ�WHYH�JVUZ\TV�WLSH�ZVJPLKHKL��,SL�
proporciona uma nova maneira de relacionamento entre sociedade e 
governo, com a presença da sociedade mais atuante e colaborativa�

(ZZLN\YH�HPUKH�H�JHWHJPKHKL�KL�L]VS\sqV�KV�ULN}JPV�PULYLU[L�n�mYLH�
W�ISPJH��WVZZ\PUKV�WV[LUJPHS�WHYH�HKVsqV�KL�TVKLSVZ�KL�ULN}JPV�
disruptivos e melhorando continuamente a sua forma de operar.
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ONDE ENCONTRAR BOAS INICIATIVAS NESSA DIMENSÃO?

TODOS OS ESTADOS RESPONDENTES 
DA PESQUISA, EXCETO SÃO PAULO, 
TOCANTINS E O DISTRITO FEDERAL 
ENCONTRAM-SE EM PROCESSO 
DE DIGITALIZAÇÃO DE SEUS 
PROCESSOS BUROCRÁTICOS.

2. PRESTAÇÃO DIGITAL DE 
SERVIÇOS PÚBLICOS  
)HZL�5HJPVUHS�L�,Z[HK\HS�KL�:LY]PsVZ�� 
*HY[HZ�KL�:LY]PsVZ�L�7SH[HMVYTH�KL�:LY]PsVZ

����;YHTP[HsqV�KL�7YVJLZZV�,SL[Y�UPJV
:PZ[LTHZ�KL�NLZ[qV�KL�WYVJLZZVZ�L�KVJ\TLU[VZ�LSL[Y�UPJVZ��JVT�interface 
amigável e práticas inovadoras de trabalho��[LUKV�JVTV�WYPUJPWHPZ�
JHYHJ[LYxZ[PJHZ!

Libertação do paradigma do papel como suporte físico 
para documentos institucionais;

Compartilhamento do conhecimento com atualização e 
comunicação de novos eventos em tempo real. 

0UZ[P[\PY�WSH[HMVYTH�KL�[YHTP[HsqV�KL�WYVJLZZV�LSL[Y�UPJV�t�fundamental para 
WYVTV]LY�H�LÄJPvUJPH�HKTPUPZ[YH[P]H�
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����,Z[YH[tNPH�KL�.V]LYUV�+PNP[HS�
(�LSHIVYHsqV��THU\[LUsqV�L�PUZ[P[\JPVUHSPaHsqV�KL�\TH�,Z[YH[tNPH�KL�.V]LYUV�
+PNP[HS�t�\T�KVZ�TLJHUPZTVZ�THPZ�LÄJPLU[LZ�WHYH�HZZLN\YHY�X\L�HZ�Hs�LZ�KL�
governo digital sejam direcionadas às prioridades de governo e executadas 
JVT�\TH�NV]LYUHUsH�X\L�HZZLN\YLT�YLZ\S[HKVZ�HV�NV]LYUV�L�n�WVW\SHsqV�

ONDE ENCONTRAR BOAS INICIATIVAS NESSA DIMENSÃO?

AMAPÁ, BAHIA, ESPÍRITO 
SANTO, GOIÁS, MINAS GERAIS, 
PERNAMBUCO, RIO DE JANEIRO E 
RIO GRANDE DO SUL.

����-VYTHsqV�7HY[PJPWHsqV� 
LT�9LKLZ�KL�*VUOLJPTLU[V
,Z[PT\SHY�HZ�LX\PWLZ�[tJUPJHZ�LU]VS]PKHZ�UH�[YHUZMVYTHsqV�KPNP[HS�H�WHY[PJPWHYLT�
KL�9LKLZ�KL�*VUOLJPTLU[V�JVTV�H�YLKL�.;+�.6=�L�9LKL�.6=�)9�

ONDE ENCONTRAR BOAS INICIATIVAS NESSA DIMENSÃO?

ACRE, AMAPÁ, BAHIA, CEARÁ, ESPÍRITO 
SANTO, GOIÁS, MARANHÃO, MINAS 
GERAIS, MATO GROSSO DO SUL, MATO 
GROSSO, PARÁ, PARAÍBA, PERNAMBUCO, 
PARANÁ, RIO DE JANEIRO, RIO GRANDE 
DO NORTE, RONDÔNIA, RIO GRANDE DO 
SUL, SANTA CATARINA E SERGIPE.
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ONDE ENCONTRAR BOAS INICIATIVAS NESSA DIMENSÃO?

ALAGOAS, AMAPÁ, BAHIA, CEARÁ, 
DISTRITO FEDERAL, ESPÍRITO 
SANTO, GOIÁS, MINAS GERAIS, MATO 
GROSSO, PARAÍBA, PARANÁ, RIO DE 
JANEIRO, RONDÔNIA, RIO GRANDE 
DO SUL E SANTA CATARINA.

3 NÚMERO SUFICIENTE 
PARA IDENTIFICAÇÃO  
*HKHZ[YV�KL�7LZZVH�-xZPJH�L�7LZZVH�1\YxKPJH

����3VNPU�ØUPJV
6�3VNPU�.V]�IY�t�V�HJLZZV��UPJV�KV�JPKHKqV�WHYH�[VKVZ�VZ�ZLY]PsVZ�W�ISPJVZ�
-LKLYHPZ�L�,Z[HK\HPZ��:LUKV�X\L��o Governo Federal, tem como meta ter 
[VKVZ�VZ�ZLY]PsVZ�W�ISPJVZ�MLKLYHPZ�\[PSPaHUKV�V�.V]�IY�JVTV�PKLU[PÄJHsqV�
do cidadão até dez/2022. 

6�.V]LYUV�-LKLYHS�
KPZWVUPIPSPaH�V�3VNPU�
.V]�IY�H�[VKVZ�VZ�}YNqVZ�
KHZ�LZMLYH�-LKLYHPZ��
,Z[HK\HPZ�L�4\UPJPWHPZ�
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4. GOVERNO COMO PLATAFORMA DIGITAL  
(TWSPHsqV�KH�[YHUZWHYvUJPH�JVT�HILY[\YH�KVZ� 
KHKVZ�WHYH�ZVJPLKHKL�L�0U[LYVWLYHIPSPKHKL�KL� 
+HKVZ�0U[LYNV]LYUHTLU[HPZ

����7SH[HMVYTH�KL�+HKVZ�(ILY[VZ
(Z�WSH[HMVYTHZ�NV]LYUHTLU[HPZ�KL�KHKVZ�HILY[VZ�ZqV�PTWVY[HU[LZ�L�
LZ[YH[tNPJHZ�WHYH�WYVTV]LY�V�JVUOLJPTLU[V�HILY[V�

ONDE ENCONTRAR BOAS INICIATIVAS NESSA DIMENSÃO?

AMAPÁ, BAHIA, CEARÁ, ESPÍRITO 
SANTO, GOIÁS, MARANHÃO, 
MINAS GERAIS, MATO GROSSO, 
MATO GROSSO DO SUL, PARAÍBA, 
PERNAMBUCO, PARANÁ, RIO DE 
JANEIRO, RONDÔNIA, RIO GRANDE 
DO SUL E SANTA CATARINA. 

7SH[HMVYTHZ�KL�KHKVZ�
HILY[VZ�MHJPSP[HT�V�HJLZZV�
a dados e informações 
W�ISPJHZ��WLYTP[PUKV�V�
ZL\�\ZV�SP]YL�L�NYH[\P[V�
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ONDE ENCONTRAR BOAS INICIATIVAS NESSA DIMENSÃO?

EM POUCOS ESTADOS SE ENCONTRAM 
BOAS PRÁTICAS NESSA DIMENSÃO, 
DEVIDO À NECESSIDADE DE ALTÍSSIMA 
ESPECIALIZAÇÃO PARA SUA APLICAÇÃO. 
ESTES SÃO ALAGOAS, AMAPÁ, BAHIA, 
CEARÁ, GOIÁS, MATO GROSSO, PARAÍBA, 
PERNAMBUCO, PARANÁ, RIO GRANDE DO 
SUL E SANTA CATARINA.

����.LZ[qV�WVY�+HKVZ�L�,]PKvUJPHZ
<TH�KHZ�mYLHZ�X\L�[LT�L]VS\xKV�T\P[V�UHZ�VYNHUPaHs�LZ�THPZ�H]HUsHKHZ�
YLMLYL�ZL�HV�uso de dados como instrumento de tomada de decisão��6Z�
KHKVZ�WLYTP[LT�HUmSPZL�KVZ�MH[VZ�X\L�VJVYYLT�UHZ�VYNHUPaHs�LZ��HStT�KL�
WLYTP[PY�PUMLYvUJPHZ�L�VYPLU[HY�Hs�LZ�LZ[YH[tNPJHZ�L�VWLYHJPVUHPZ��

Os governos detêm volumes imensos e históricos de dados muito 
relevantes�LT�mYLHZ�JVTV�LK\JHsqV��ZH�KL��ZLN\YHUsH�W�ISPJH��TLPV�
HTIPLU[L��HNYPJ\S[\YH��LU[YL�V\[YVZ��

(�\[PSPaHsqV�PU[LSPNLU[L�KLZZLZ�KHKVZ�
poderá revolucionar a gestão pública 
com maior compreensão de seus 
fenômenos e determinação de novos 
rumos.�i�\YNLU[L�H�[VTHKH�KL�Hs�LZ�
WHYH�HWSPJHsqV�KH�JPvUJPH�KL�KHKVZ�UVZ�
KHKVZ�W�ISPJVZ�
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ONDE ENCONTRAR BOAS INICIATIVAS NESSA DIMENSÃO?

BAHIA, CEARÁ, ESPÍRITO SANTO, 
GOIÁS, MARANHÃO, MINAS GERAIS, 
MATO GROSSO DO SUL, MATO GROSSO, 
PERNAMBUCO, RIO GRANDE DO NORTE, 
RIO GRANDE DO SUL E SANTA CATARINA.

5. LABORATÓRIOS DE INOVAÇÃO  
.LZ[qV�7�ISPJH��7YLZ[HsqV�KL�:LY]PsVZ�7�ISPJVZ��
;YH[HTLU[V�KL�+HKVZ�L�7HY[PJPWHsqV�*PKHKq

����3HIVYH[}YPVZ�KL�0UV]HsqV
6Z�LU[LZ�W�ISPJVZ�WVKLYqV�PUZ[P[\PY�SHIVYH[}YPVZ�KL�PUV]HsqV��abertos à 
participação e à colaboração da sociedade�WHYH�V�KLZLU]VS]PTLU[V�L�H�
L_WLYPTLU[HsqV�KL�JVUJLP[VZ��KL�MLYYHTLU[HZ�L�KL�Tt[VKVZ�PUV]HKVYLZ�WHYH�
H�NLZ[qV�W�ISPJH��H�WYLZ[HsqV�KL�ZLY]PsVZ�W�ISPJVZ��V�[YH[HTLU[V�KL�KHKVZ�
WYVK\aPKVZ�WLSV�WVKLY�W�ISPJV�L�H�WHY[PJPWHsqV�KV�JPKHKqV�UV�JVU[YVSL�KH�
HKTPUPZ[YHsqV�W�ISPJH�
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ONDE ENCONTRAR BOAS INICIATIVAS NESSA DIMENSÃO?

ACRE, BAHIA, CEARÁ, ESPÍRITO 
SANTO, GOIÁS, MINAS GERAIS, 
MATO GROSSO, PARAÍBA, 
PERNAMBUCO, RIO GRANDE DO 
SUL, SANTA CATARINA E SERGIPE.

����:PTWSPÄJHsqV�KL�:LY]PsVZ�7�ISPJVZ�
com o foco do cidadão

,Z[HTVZ�U\TH�ZVJPLKHKL�LT�X\L�a interação passou a ser muita intensa 
e instantânea��7VY�V\[YV�SHKV��T\P[VZ�WYVJLZZVZ�NV]LYUHTLU[HPZ�HPUKH�UqV�
L_LYJP[HT�LZ[H�KPUoTPJH�UH�[YHUZMVYTHsqV�KL�ZL\Z�ZLY]PsVZ�KL�MVYTH�JSHYH�nZ�
ULJLZZZPKHKLZ�KH�WVW\SHsqV��

6�.V]LYUV�+PNP[HS�WYLZZ\W�L�THPVY�WHY[PJPWHsqV�KH�ZVJPLKHKL�UH�TLSOVYPH�KVZ�
ZLY]PsVZ�W�ISPJVZ�L��WHYH�[HU[V��as tecnologias disponíveis podem contribuir 
ZPNUPÄJH[P]HTLU[L�WHYH�V�WYVJLZZV�KL�LUNHQHTLU[V�KHZ�WLZZVHZ��

i�M\UKHTLU[HS�LZ[PT\SHY�H�
ZPTWSPÄJHsqV�KL�ZLY]PsVZ�W�ISPJVZ�
JVT�MVJV�UH�QVYUHKH�KV�JPKHKqV�L�UH�
promoção de uma transformação 
digital para além da digitalização 
de um processo burocrático.
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ONDE ENCONTRAR BOAS INICIATIVAS NESSA DIMENSÃO?

ACRE, AMAPÁ, BAHIA, CEARÁ, GOIÁS, 
MINAS GERAIS, MATO GROSSO, 
PARAÍBA, PERNAMBUCO, PARANÁ, 
RIO DE JANEIRO, RIO GRANDE DO 
NORTE, RONDÔNIA, RIO GRANDE DO 
SUL E SANTA CATARINA.

6. GOVERNANÇA DIGITAL  
�4VUP[VYHTLU[V�KH�LZ[YH[tNPH��TVUP[VYHTLU[V��
H\KP[VYPH�L�WSHUV�KL�YPZJV�UH�7YLZ[HsqV�KL�:LY]PsVZ�
7�ISPJVZ�+PNP[HPZ���TVUP[VYHTLU[V�KH�[YHUZMVYTHsqV�
KPNP[HS�KVZ�ZLY]PsVZ�W�ISPJVZ�L�KH�ZH[PZMHsqV�KV�
cidadão com os serviços prestados)

����*VTP[v�.LZ[VY�KV�.V]LYUV�+PNP[HS
6�.V]LYUV�+PNP[HS�WVKL�ZLY�\T�HSH]HUJHKVY�KHZ�[YHUZMVYTHs�LZ�KVZ�
WYVJLZZVZ�L�ZLY]PsVZ�W�ISPJVZ�UVZ�WY}_PTVZ�HUVZ��(Z�T\KHUsHZ�WYVWPJPHKHZ�
WLSV�.V]LYUV�+PNP[HS�KLTHUKHT�\T�UV]V�TVKLSV�KL�.LZ[qV��[LUKV�LT�]PZ[H�
que seu alcance pode abranger todas as áreas do governo. 

5LZ[L�ZLU[PKV��WHYH�X\L�
ZL�HSJHUJL�VZ�YLZ\S[HKVZ�
LZWLYHKVZ��t�ULJLZZmYPV�
que se estabeleçam novos 
processos e modelos 
de trabalho e um novo 
JVUJLP[V�JVTWH[x]LS�JVT�H�
J\S[\YH�KPNP[HS�
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ONDE ENCONTRAR BOAS INICIATIVAS NESSA DIMENSÃO?

ACRE, AMAPÁ, BAHIA, CEARÁ, 
ESPÍRITO SANTO, GOIÁS, 
MARANHÃO, MINAS GERAIS, MATO 
GROSSO, PARÁ, PERNAMBUCO, 
PIAUÍ, PARANÁ, RIO DE JANEIRO, RIO 
GRANDE DO NORTE, RIO GRANDE DO 
SUL, SANTA CATARINA E SERGIPE.

7. OUTROS ASPECTOS RELACIONADOS 
AO GOVERNO DIGITAL

����:VS\s�LZ�;LJUVS}NPJHZ�0UV]HKVYHZ
<T�KHKV�WVZP[P]V�KHZ�HKTPUPZ[YHs�LZ�W�ISPJHZ�LZ[HK\HPZ�L�X\L�WVKL�ZLY�
\T�MH[VY�ImZPJV�WHYH�H�[YHUZMVYTHsqV�KPNP[HS�UVZ�WY}_PTVZ�HUVZ�t�X\L�
a maioria dos estados vem se preparando por meio da adoção de 
soluções tecnológicas na automação de seus processos e na melhoria 
de seus serviços. 

,Z[L�LZ[mNPV�H[\HS�t�\T�facilitador 
para que se pense numa nova 
perspectiva�KL�VIZLY]HY�VZ�
processos e a prestação de 
ZLY]PsVZ�U\TH�}[PJH�KPNP[HS�LT�X\L�
H�ZVJPLKHKL�LZ[m�]P]LUKV�
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01  02  03  04  05

Recomendações
,P_V�����*VTWL[P[P]PKHKL�L�,ÄJPvUJPH

4HPZ�KV�X\L�U\UJH�VZ�.V]LYUVZ�[LT�I\ZJHKV�MHaLY�THPZ�JVT�TLUVZ�WHYH�
H[PUNPY�ZL\Z�VIQL[P]VZ�L�HTWSPHY�Z\H�JHWHJPKHKL�KL�LU[YLNHY�]HSVY�n�ZVJPLKHKL��
Assim, a competitividade de um Estado e a sua relevância econômica, 
hoje passam pela tecnologia e por uma gestão que coloque a economia 
digital como centro dos esforços de desenvolvimento.

6Z�IHUJVZ�KL�KHKVZ�KVZ�LZ[HKVZ�
L�T\UPJxWPVZ�JVU[tT�\TH�NYHUKL�
quantidade de dados pessoais 
KVZ�ZL\Z�JPKHKqVZ��8\HUKV�
KH�ZVSPJP[HsqV�KL�ZLY]PsVZ�
W�ISPJVZ��V�JVTWHY[PSOHTLU[V�
H\[VTH[PaHKV�KVZ�KHKVZ�LU[YL�
as instituições dos estados pode 
facilitar o acesso aos serviços 
públicos e dar mais agilidade 
e qualidade às respostas 
esperadas pelos cidadãos.

(�H[\HS�SLNPZSHsqV�KL�HZZPUH[\YHZ�LSL[Y�UPJHZ�WLYTP[L�X\L�NYHUKL�WHY[L�KHZ�
[YHUZHs�LZ�YLHSPaHKHZ�UV�oTIP[V�KH�HKTPUPZ[YHsqV�W�ISPJH��ZLQH�LU[YL�HNLU[LZ�
W�ISPJVZ�V\�KL�HNLU[LZ�W�ISPJVZ�JVT�H�WVW\SHsqV�WVZZH�ZLY�MLP[H�KL�MVYTH�
ZPTWSLZ�L�JVT�NHYHU[PH�KL�ZLN\YHUsH��A adoção da assinatura eletrônica 
garante agilidade e economia nas transações formais do governo.
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DESBUROCRATIZAÇÃO

6�L_JLZZV�KL�I\YVJYHJPH�WVKL�ZLY�JVUZPKLYHKV�\T�KVZ�WYPUJPWHPZ�LU[YH]LZ�
WHYH�V�KLZLU]VS]PTLU[V�KHZ�\UPKHKLZ�MLKLYH[P]HZ�IYHZPSLPYHZ��0UJS\ZP]L�MHa�
WHY[L�KL�\T�JVUJLP[V�KLUVTPUHKV�¸J\Z[V�)YHZPS¹�X\L�HWVU[H�\TH�ZtYPL�KL�
NHYNHSVZ�W�ISPJVZ�X\L�PTWHJ[HT�ULNH[P]HTLU[L�UV�KLZLU]VS]PTLU[V�KV�
WHxZ��,U[qV��WHYH�VZ�NV]LYUVZ�WYVTV]LYLT�\TH�T\KHUsH�ZPNUPÄJH[P]H�
e profunda na forma como se relaciona com o cidadão inevitavelmente, 
é necessário haver transformações internas, contando com a 
tecnologia em cada processo.

9LK\aPY�J\Z[VZ�I\YVJYm[PJVZ�t�
uma das maiores demandas dos 
cidadãos��SVNV�t�PTWLYH[P]V�X\L�LT�
todo processo de transformação 
KPNP[HS�HZ�VYNHUPaHs�LZ�W�ISPJHZ�
ZL�HIYHT�n�T\KHUsH��WVPZ�t�
necessário mudar internamente 
para mudar percepção do cidadão 
ZVIYL�VZ�NV]LYUVZ�
A solicitação de serviços pelos cidadãos pode ser muito facilitada 
n�TLKPKH�X\L�MLYYHTLU[HZ�[LJUVS}NPJHZ�WYVWPJPLT�Z\H�PKLU[PÄJHsqV�L�
VI[LUOHT�ZL\Z�KHKVZ�KPYL[HTLU[L�KHZ�IHZLZ�KL�KHKVZ�KPZWVUx]LPZ�UV�
,Z[HKV��(�\[PSPaHsqV�KL�KVJ\TLU[VZ�LT�WHWLS�KL]L�ZLY�TPUPTPaHKH��JVT�
[LUKvUJPH�H�ZLY�JVTWSL[HTLU[L�LSPTPUHKH�
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Recomendação 2
$SOLFDU�VROXÍŋHV�WHFQROŉJLFDV�TXH�YLVHP�D�VLPSOLðFDU�
processos e procedimentos de atendimento 
aos usuários dos serviços públicos e a propiciar 
melhores condições para o compartilhamento das 
informações. Os bancos de dados dos estados 
e municípios contém uma grande quantidade de 
dados pessoais dos seus cidadãos. Quando da 
solicitação de serviços públicos, o compartilhamento 
automatizado dos dados entre as instituições dos 
estados pode facilitar o acesso aos serviços públicos 
e dar mais agilidade e qualidade às respostas 
esperadas pelos cidadãos.

Recomendação 1
Racionalizar métodos e procedimentos de 
controle, eliminar formalidades e exigências cujo 
custo econômico ou social seja superior ao risco 
envolvido visando desburocratizar a prestação de 
serviços públicos de atendimento. A solicitação 
de serviços pelos cidadãos pode ser muito 
facilitada à medida que ferramentas tecnológicas 
SURSLFLHP�VXD�LGHQWLðFDÍÂR�H�REWHQKDP�VHXV�
dados diretamente das bases de dados disponíveis 
no Estado. A utilização de documentos em 
papel deve ser minimizada, com tendência a ser 
completamente eliminada.
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Recomendação 3
Utilizar dados como motor para orientar a 
criação e a implementação de políticas públicas 
de transformação digital, criando um ambiente 
habilitador para impactos transformadores na 
DJULFXOWXUD��FRPÒUFLR��HGXFDÍÂR��ðQDQÍDV��LQGŜVWULD�
e serviços de transportes e logística, por meio 
da digitalização dos processos produtivos e da 
capacitação do país para as tecnologias digitais.

VALOR PÚBLICO

4\P[VZ�HPUKH�JVUM\UKLT�KPNP[HSPaHsqV�JVT�[YHUZMVYTHsqV�KPNP[HS��,U[qV��
t�PTWVY[HU[L�KPaLY�X\L�[YHUZMVYTHsqV�KPNP[HS�[LT�H�]LY�JVT�WLZZVHZ��
*VU]LUPvUJPH��HNPSPKHKL�L�ZPTWSPJPKHKL�KL]LT�H[YPI\[VZ�PTWYLZJPUKx]LPZ�UVZ�
ZLY]PsVZ�W�ISPJVZ�KPNP[HPZ��WVY[HU[V��PTWYLZJPUKx]LS�X\L�V�[LTH�KL�]HSVY�W�ISPJV�
LU[YL�UHZ�HNLUKHZ�KL�NV]LYUV�WHYH�X\L�o cidadão seja realmente colocado 
centro das prioridades e das discussões sobre transformação digital.

Recomendação 4
Aprimorar a experiência dos usuários dos serviços 
públicos, inserindo a participação ativa dos cidadãos 
no desenho dos serviços públicos, como parte da 
transformação digital em prol de maior agilidade, 
simplicidade e transparência na prestação de 
serviços públicos aos cidadãos.
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,P_V�����7YLZ[HsqV�+PNP[HS� 
KL�:LY]PsVZ�7�ISPJVZ�
)HZL�5HJPVUHS�L�,Z[HK\HS�KL�:LY]PsVZ�� 
*HY[HZ�KL�:LY]PsVZ�L�7SH[HMVYTH�KL�:LY]PsVZ
(�WYLZ[HsqV�KPNP[HS�KL�ZLY]PsVZ�W�ISPJVZ�[LUKL�H�YLK\aPY�J\Z[VZ�WHYH�H�
HKTPUPZ[YHsqV�W�ISPJH�L�HPUKH�KLTVJYH[PaH�V�HJLZZV�HVZ�ZLY]PsVZ�W�ISPJVZ��
A elaboração e manutenção de uma Estratégia de Governo Digital é um 
KVZ�TLJHUPZTVZ�THPZ�LÄJPLU[LZ�WHYH�HZZLN\YHY�X\L�HZ�Hs�LZ�KL�NV]LYUV�
digital sejam direcionadas às prioridades de governo e executadas com 
uma governança que assegurem resultados ao governo e a população.

Recomendação 5
Ampliar a oferta de serviços digitais considerando as 
dores e necessidades da sua população como forma 
de democratizar a cidadania e garantir direitos.

9LJVTLUKHsqV��
Informar o cidadão sobre os serviços prestados, 
as formas de acesso a esses serviços, os padrões 
de qualidade de atendimento ao público por meio 
da disponibilização de uma Carta de Serviços 
consistente e com uma linguagem clara e 
acessível à população.
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Recomendação 8
Ampliar a digitalização dos Serviços Públicos 
utilizando soluções digitais para a gestão de suas 
SROķWLFDV�ðQDOķVWLFDV�H�DGPLQLVWUDWLYDV�

9LJVTLUKHsqV��
Fortalecer o Portal de Serviços do Estado como 
plataforma única de serviços permitindo acesso aos 
VHUYLÍRV�SŜEOLFRV�GH�IRUPD�HðFLHQWH�H�VHJXUD�

9LJVTLUKHsqV� 
Oferecer a possibilidade de novas formas de 
pagamento digital de serviços públicos, em especial 
PIX e Cartão de Crédito.

Recomendação 10
Disponibilizar na plataforma estadual acesso aos 
serviços de outras esferas (federais e municipais), 
bem como de entes privados de utilidade pública. Um 
exemplo é realizar integração com o portal gov.br.
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,P_V�����*PKHKqV�JVT�0KLU[PÄJHsqV�
ØUPJH�WHYH�V�.V]LYUV� 
�5�TLYV�Z\ÄJPLU[L�WHYH�PKLU[PÄJHsqV���
*HKHZ[YV�KL�7LZZVH�-xZPJH�L�7LZZVH�1\YxKPJH�

*VUZPKLYHY�V�U�TLYV�KL�PUZJYPsqV�UV�*HKHZ[YV�KL�7LZZVHZ�-xZPJHZ��*7-��
V\�UV�*HKHZ[YV�5HJPVUHS�KH�7LZZVH�1\YxKPJH��*571��JVTV��UPJH�L_PNvUJPH�
KL�PKLU[PÄJHsqV�UVZ�IHUJVZ�KL�KHKVZ�KL�ZLY]PsVZ�W�ISPJVZ�t�\T�H]HUsV�
NPNHU[LZJV�UH�YLK\sqV�KH�I\YVJYHJPH�W�ISPJH��Um dos grandes avanços 
que ocorreram nos Governos Digitais dos Estados foi a adoção de uma 
identidade digital do cidadão para acesso aos serviços públicos. 

Recomendação 11
Regulamentar e implementar em nível estadual o CPF 
FRPR�GRFXPHQWR�ŜQLFR�GH�LGHQWLðFDÍÂR�GR�FLGDGÂR�

Recomendação 12
Incentivar como “chave” de acesso o uso 
de sistemas(bases de dados) onde todos os 
dados(documentos) do cidadãos/empresas já 
estejam cadastrados. Entendendo que esses 
sistemas já estejam integrados e utilizem como 
LGHQWLðFDGRU�R�&3)�
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,P_V�����.V]LYUV�JVTV� 
7SH[HMVYTH�+PNP[HS� 
�(TWSPHsqV�KH�[YHUZWHYvUJPH�JVT�HILY[\YH� 
KVZ�KHKVZ�WHYH�ZVJPLKHKL�L�0U[LYVWLYHIPSPKHKL�
KL�+HKVZ�0U[LYNV]LYUHTLU[HPZ�
(Z�VYPLU[Hs�LZ�SLNHPZ�X\L�YLNLT�H�PTWSHU[HsqV�KV�NV]LYUV�JVTV�WSH[HMVYTH�L�
H�WYVTVsqV�KV�\ZV�KL�KHKVZ��WYLMLYLUJPHSTLU[L�HU�UPTVZ��WVY�WLZZVHZ�MxZPJHZ�
L�Q\YxKPJHZ�KL�KPMLYLU[LZ�ZL[VYLZ�KH�ZVJPLKHKL�JVT�]PZ[HZ��LZWLJPHSTLU[L��n�
MVYT\SHsqV�KL�WVSx[PJHZ�W�ISPJHZ��KL�WLZX\PZHZ�JPLU[xÄJHZ��KL�NLYHsqV�
de negócios e de controle social é um dos grandes ganhos que a 
transformação digital preconiza�

<TH�KHZ�mYLHZ�X\L�[LT�L]VS\xKV�T\P[V�UHZ�VYNHUPaHs�LZ�THPZ�H]HUsHKHZ�
YLMLYL�ZL�HV�\ZV�KL�KHKVZ�JVTV�PUZ[Y\TLU[V�KL�[VTHKH�KL�KLJPZqV��6Z�KHKVZ�
WLYTP[LT�HUmSPZL�KVZ�MH[VZ�X\L�VJVYYLT�UHZ�VYNHUPaHs�LZ��HStT�KL�WLYTP[PY�
PUMLYvUJPHZ�L�VYPLU[HY�Hs�LZ�LZ[YH[tNPJHZ�L�VWLYHJPVUHPZ��6Z�NV]LYUVZ�KL[vT�
]VS\TLZ�PTLUZVZ�L�OPZ[}YPJVZ�KL�KHKVZ�T\P[V�YLSL]HU[LZ�LT�mYLHZ�JVTV�
LK\JHsqV��ZH�KL��ZLN\YHUsH�W�ISPJH��TLPV�HTIPLU[L��HNYPJ\S[\YH��LU[YL�V\[YVZ��
(�\[PSPaHsqV�PU[LSPNLU[L�KLZZLZ�KHKVZ�WVKLYm�revolucionar a gestão pública 
com maior compreensão de seus fenômenos e determinação de novos 
rumos.�i�\YNLU[L�H�[VTHKH�KL�Hs�LZ�WHYH�HWSPJHsqV�KH�JPvUJPH�KL�KHKVZ�
UVZ�KHKVZ�W�ISPJVZ�

,T�NLYHS��H�PKLU[PKHKL�t�V�WY}WYPV�*7-�
L�WLYTP[L�X\L��X\HUKV�KH�H\[LU[PJHsqV�
das pessoas aos portais de serviços 
LSH�ZLQH�YLJVUOLJPKH�L�por meio de 
Z\H�PKLU[PÄJHsqV�ZLQHT�VMLYLJPKVZ�
serviços personalizados��H�WHY[PY�KVZ�
KHKVZ�L_PZ[LU[LZ�UHZ�T�S[PWSHZ�IHZLZ�
KL�KHKVZ�NV]LYUHTLU[HPZ�
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(�PU[LYVWLYHIPSPKHKL�KL�KHKVZ�LU[YL�VZ�}YNqVZ�
KV�WY}WYPV�NV]LYUV�]PZHUKV�YLK\aPY�HZ�L_PNvUJPHZ�
KLZULJLZZmYPHZ�HV�\Z\mYPV�X\HU[V�n�HWYLZLU[HsqV�
KL�PUMVYTHs�LZ�L�KL�KVJ\TLU[VZ�JVTWYVIH[}YPVZ�
WYLZJPUKx]LPZ��6Z�IHUJVZ�KL�KHKVZ�KVZ�LZ[HKVZ�
L�T\UPJxWPVZ�JVU[tT�\TH�NYHUKL�X\HU[PKHKL�KL�
KHKVZ�WLZZVHPZ�KVZ�ZL\Z�JPKHKqVZ�

Recomendação 13
Ofertar serviços seguros que estejam centrados no 
cidadão e fomentem ações de inovação junto às 
esferas governamentais, à academia e às GovTechs.

Recomendação 15
Viabilizar o acesso a dados públicos por 
meio de tecnologias que permitam a troca de 
informações entre sistemas.

Recomendação 14
Estimular diferentes atores sociais a desenvolverem 
a prestação de serviços apoiados em plataformas 
GLJLWDLV�GH�GDGRV�SŜEOLFRV��D�ðP�GH�IRPHQWDU�R�
desenvolvimento social e econômico nacional.
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8\HUKV�KH�ZVSPJP[HsqV�KL�ZLY]PsVZ�W�ISPJVZ��V�JVTWHY[PSOHTLU[V�H\[VTH[PaHKV�
dos dados entre as instituições dos estados pode facilitar o acesso 
aos serviços públicos e dar mais agilidade e qualidade às respostas 
esperadas pelos cidadãos.

,P_V�����+VTPJxSPV�,SL[Y�UPJV� 
�(ZZPUH[\YH�,SL[Y�UPJH�L�*VT\UPJHsqV� 
]PH�4LPV�,SL[Y�UPJV�

,T�[LTWVZ�KPNP[HPZ��t�M\UKHTLU[HS�X\L�VZ�NV]LYUVZ�YLJVUOLsHT�H�
cidadania digital como elemento integrante dos direitos e deveres do 
cidadão, garantindo acesso a serviços digitais e, da mesma forma, 
protegendo cidadãos e usuários de riscos online. (ZZPT��[VYUH�ZL�
WYPTVYKPHS�H�JVVWLYHsqV�LU[YL�ZL[VY�W�ISPJV��WYP]HKV�L�ZVJPLKHKL�H�ÄT�KL�
JVUZJPLU[PaHY�V�\ZV�KH�[LJUVSVNPH�KPNP[HPZ�L��HV�TLZTV�[LTWV��JVTIH[LY�VZ�
YPZJVZ�JPILYUt[PJVZ�

9LJVTLUKHsqV���
Incentivar a adoção de políticas de gestão de dados 
e de segurança da informação pelos órgãos da 
administração pública promovendo uma cultura de 
atenção para riscos digitais.
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Recomendação 18
Estabelecer legislação de proteção de dados 
criando ambiente de segurança jurídica para 
usuários e empresas.

9LJVTLUKHsqV�� 
Regulamentar e implementar o uso de assinatura 
digitais na prestação de serviços públicos. A atual 
legislação de assinaturas eletrônicas permite que 
grande parte das transações realizadas no âmbito da 
administração pública, seja entre agentes públicos 
ou de agentes públicos com a população possa ser 
feita de forma simples e com garantia de segurança. 
A adoção da assinatura eletrônica garante agilidade e 
economia nas transações formais do governo.

9LJVTLUKHsqV���
Criar uma política de cibersegurança voltada 
à conscientização da administração pública e 
VRFLHGDGH�FLYLO�SDUD�OLGDU�FRP�RV�GHVDðRV�DWXDLV�
relacionados à segurança da informação.
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,P_V�����.V]LYUV�*LU[YHKV�UV�*PKHKqV� 
3HIVYH[}YPVZ�KL�0UV]HsqV���.LZ[qV�7�ISPJH��
7YLZ[HsqV�KL�:LY]PsVZ�7�ISPJVZ��;YH[HTLU[V� 
KL�+HKVZ�L�7HY[PJPWHsqV�*PKHKq
,Z[HTVZ�U\TH�ZVJPLKHKL�LT�X\L�H�PU[LYHsqV�WHZZV\�H�ZLY�T\P[H�PU[LUZH�
L�PUZ[HU[oULH��7VY�V\[YV�SHKV��T\P[VZ�WYVJLZZVZ�NV]LYUHTLU[HPZ�HPUKH�UqV�
L_LYJP[HT�LZ[H�KPUoTPJH�UH�[YHUZMVYTHsqV�KL�ZL\Z�ZLY]PsVZ�KL�TVKV�H�
LU[LUKLY�KL�MVYTH�JSHYH�HZ�ULJLZZPKHKLZ�KH�WVW\SHsqV��O Governo Digital 
pressupõe maior participação da sociedade na melhoria dos serviços 
públicos e, para tanto, as tecnologias disponíveis podem contribuir 
ZPNUPÄJH[P]HTLU[L�WHYH�V�WYVJLZZV�KL�LUNHQHTLU[V�KHZ�WLZZVHZ�

Recomendação 20
As pessoas já estão habituadas a se relacionarem 
com outras pessoas e com instituições por meios 
eletrônicos, seja o e-mail, mensagens instantâneas 
ou aplicativos de mensagens. Por outro lado, 
alguns atos formais ainda se valem de mecanismos 
DQDOŉJLFRV�GH�QRWLðFDÍÂR�SDUD�GDU�HIHLWRV�OHJDLV��
É necessário reavaliar processos e adaptar 
instrumentos legais para que as comunicações 
IRUPDLV�GH�JRYHUQR�VH�EHQHðFLHP�GRV�PHFDQLVPRV�
digitais, assegurando agilidade e segurança nas 
relações entre pessoas e governos.
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<T�NV]LYUV�JLU[YHKV�UV�JPKHKqV�t�\T�NV]LYUV�X\L�ZLY]L��i�aquele que se 
preocupa em oferecer ao usuário do serviço público uma jornada mais 
agradável, respondendo às suas expectativas por meio de serviços de alta 
qualidade (simples, ágeis e personalizados)��H]HSPHUKV�JVU[PU\HTLU[L�H�Z\H�
L_WLYPvUJPH�L�YL[YVHSPTLU[HUKV�H�TLSOVYPH�KH�WYLZ[HsqV�KL�ZLY]PsVZ�

Recomendação 21
Fortalecer os laboratórios de inovação como espaços 
institucionais de colaboração e de cocriação de 
soluções públicas que melhoram a vida do cidadão, 
bem como formar uma governança central amparada 
SRU�XPD�SROķWLFD�GH�VLPSOLðFDÍÂR�

Recomendação 23
Usar Linguagem Simples em todos as formas de 
comunicação com o cidadão, especialmente na Carta 
de Serviços Públicos.

Recomendação 22
(VWLPXODU�D�VLPSOLðFDÍÂR�GH�VHUYLÍRV�SŜEOLFRV�FRP�
foco na jornada do cidadão e na promoção de uma 
transformação digital para além da digitalização de 
um processo burocrático.
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Recomendação 24
Estimular as equipes técnicas envolvidas 
na transformação digital a participarem de 
Redes de Conhecimento como a rede GTD.
GOV e Rede GOV.BR.

9LJVTLUKHsqV���
Avaliar a satisfação dos serviços públicos digitais 
considerando a experiência do usuário dos 
serviços públicos.

Recomendação 25
Estimular as Escolas de Governo a priorizarem 
a criação de trilhas de desenvolvimento de 
competências digitais nos servidores públicos.
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,P_V�����.V]LYUHUsH�+PNP[HS�
4VUP[VYHTLU[V�KH�LZ[YH[tNPH��TVUP[VYHTLU[V��
H\KP[VYPH�L�WSHUV�KL�YPZJV�UH�7YLZ[HsqV�KL�
:LY]PsVZ�7�ISPJVZ�+PNP[HPZ
6�.V]LYUV�+PNP[HS�[LT�JVTV�IHZL�\TH�UV]H�MVYTH�KL�PU[LYHsqV�KV�NV]LYUV�
JVT�H�ZVJPLKHKL��ZLQH�UH�Z\H�JVT\UPJHsqV�IPKPYLJPVUHS��UH�WYLZ[HsqV�KL�
ZLY]PsVZ�W�ISPJVZ��V\�ZLUKV�V�NV]LYUV�\T�HSH]HUJHKVY�KV�KLZLU]VS]PTLU[V�
ZVJPHS�L�LJVU�TPJV� Esta nova dinâmica de interação e de resultados 
demanda um processo de governança compatível e que permita observar 
os resultados que estão atingidos e oriente ações de correção que 
sejam necessárias.

(�,Z[YH[tNPH�KL�.V]LYUV�+PNP[HS�KLÄUL�
WSHUVZ�L�WYPVYPKHKLZ�KVZ�WYVQL[VZ�KL�
[YHUZMVYTHsqV�KPNP[HS�KV�NV]LYUV��
Estes projetos podem ter alcance 
que impactem as estratégias 
gerais da Administração Pública, 
bem como podem propiciar 
grandes mudanças nos serviços 
públicos. É importante que práticas 
KL�NV]LYUHUsH�KL�.LZ[qV�KL�9PZJVZ�
H]HSPLT�L�TVUP[VYLT�VZ�WYVQL[VZ��
KL�TVKV�X\L�ZL�THU[LUOHT�U\T�
JVTWVY[HTLU[V�HKLX\HKV�

6�.V]LYUV�+PNP[HS�WVKL�ZLY�\T�HSH]HUJHKVY�KHZ�[YHUZMVYTHs�LZ�KVZ�
WYVJLZZVZ�L�ZLY]PsVZ�W�ISPJVZ�UVZ�WY}_PTVZ�HUVZ��As mudanças propiciadas 
pelo Governo Digital demandam um novo modelo de Gestão, tendo em 
vista que seu alcance pode abranger todas as áreas do governo. Neste 
ZLU[PKV��WHYH�X\L�ZL�HSJHUJL�VZ�YLZ\S[HKVZ�LZWLYHKVZ��t�ULJLZZmYPV�X\L�ZL�
LZ[HILSLsHT�UV]VZ�WYVJLZZVZ�L�TVKLSVZ�KL�[YHIHSOV�L�\T�UV]V�JVUJLP[V�
JVTWH[x]LS�JVT�H�J\S[\YH�KPNP[HS�
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9LJVTLUKHsqV���
Estabelecer mecanismos e práticas de governança 
para acompanhar os resultados e iniciativas 
relacionadas à implementação da estratégia de 
governo digital e da prestação dos serviços públicos 
visando promover uma gestão e governança da 
prestação digital de serviços públicos com foco 
em oferecer políticas públicas e serviços de melhor 
qualidade, mais simples, acessíveis a qualquer hora e 
lugar e a um custo menor para o cidadão.

Recomendação 28
Estabelecer, manter, monitorar e aprimorar sistema 
de gestão de riscos e de controle interno com 
YLVWDV�¿�LGHQWLðFDÍÂR��¿�DYDOLDÍÂR��DR�WUDWDPHQWR��
ao monitoramento e à análise crítica de riscos da 
prestação digital de serviços públicos que possam 
impactar a consecução dos objetivos da organização 
no cumprimento de sua missão institucional e na 
proteção dos usuários.
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,P_V�����+LTVJYH[PaHsqV�KV� 
(JLZZV�HVZ�:LY]PsVZ�7�ISPJVZ�
(JLZZV�<UP]LYZHS�HVZ�:LY]PsVZ�7�ISPJVZ�+PNP[HPZ��
*\Z[VZ�HV�*PKHKqV�L�KV�.V]LYUV�L�:H[PZMHsqV� 
KV�*PKHKqV�JVT�VZ�:LY]PsVZ�7�ISPJVZ�+PNP[HPZ
i�M\UKHTLU[HS�X\L�HZ�HNLUKHZ�KL�NV]LYUVZ�YLMVYJLT�H�ULJLZZPKHKL�KL�
NHYHU[PY�X\L�HZ�PUZ[P[\Ps�LZ�W�ISPJHZ�[YHIHSOLT�VYPLU[HKHZ�HVZ�WYPUJxWPVZ�
KV�NV]LYUV��UPJV�WHYH�V�JPKHKqV��UPJV��VYPLU[HUKV�V�Å\_V�KV�WYVJLZZV�KL�
SPILYHsqV�KL�UV]VZ�ZLY]PsVZ�W�ISPJVZ�KPNP[HPZ��(StT�KH�ZLUZx]LS�TLSOVYPH�KVZ�
ZLY]PsVZ�W�ISPJVZ��ZLN\UKV�H�WLYZWLJ[P]H�KVZ�JPKHKqVZ��V�.V]LYUV�+PNP[HS�
[HTItT�WLYTP[L�\TH�expressiva redução de custos na prestação de 
ZLY]PsVZ��n�TLKPKH�X\L�ZPTWSPÄJH�WYVJLZZVZ��YLK\a�H�ULJLZZPKHKL�KV�
deslocamento das pessoas aos órgãos públicos para a obtenção dos 
serviços, reduz a necessidade da proliferação de papel e seu consequente 
arquivamento e, mesmo, automatiza processos, com menor demanda de 
pessoal para sua realização.

(StT�KVZ�J\Z[VZ�KH�HKTPUPZ[YHsqV��VZ�WY}WYPVZ�ILULÄJPmYPVZ�KVZ�ZLY]PsVZ�
também têm seus custos reduzidos, principalmente de tempo e 
deslocamento. (�TLUZ\YHsqV�KVZ�J\Z[VZ�LU]VS]PKVZ�UH�YLHSPaHsqV�KL�ZLY]PsVZ�
W�ISPJVZ�L�Z\H�LZ[PTH[P]H�HW}Z�\T�WYVJLZZV�KL�[YHUZMVYTHsqV�KPNP[HS�WVKLT�
ZLY�MH[VY�KL�LZ[xT\SV�n�L]VS\sqV�WHYH�\T�JVUJLP[V�KPNP[HS�

$
$

$
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Recomendação 30
Mensurar e reduzir os custos do Cidadão e do 
Governo nas ações de transformação de serviços 
públicos. Importante observar custos para o 
governo antes e pós implementação do serviço, 
custo de manutenção, custo para o cidadão usar o 
serviço, entre outros.

9LJVTLUKHsqV�� 
Disponibilizar multicanais de acesso aos Serviços 
Públicos visando capilarizar o atendimento ao 
cidadão como forma de inclusão digital daqueles que 
hoje ainda se encontrem excluídos.

,P_V� ���:LY]PsVZ�W�ISPJVZ�KV�M\[\YV� 
L�[LJUVSVNPHZ�LTLYNLU[LZ�
6\[YVZ�HZWLJ[VZ�YLSHJPVUHKVZ� 
HV�NV]LYUV�KPNP[HS
<T�KHKV�WVZP[P]V�KHZ�HKTPUPZ[YHs�LZ�W�ISPJHZ�LZ[HK\HPZ�L�X\L�WVKL�ZLY�
um fator básico para a transformação digital nos próximos anos é 
que a maioria dos estados vem se preparando por meio da adoção de 
ZVS\s�LZ�[LJUVS}NPJHZ�UH�H\[VTHsqV�KL�ZL\Z�WYVJLZZVZ�L�UH�TLSOVYPH�
KL�ZL\Z�ZLY]PsVZ��
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,Z[L�LZ[mNPV�H[\HS�t�\T�facilitador para que se pense numa nova 
perspectiva de observar os processos e a prestação de serviços numa 
}[PJH�KPNP[HS�LT�X\L�H�ZVJPLKHKL�LZ[m�]P]LUKV�

Recomendação 31
8VDU�D�,QWHOLJÓQFLD�$UWLðFLDO��FRPR�PRWRU�GD�
Transformação Digital pública, criando um ambiente 
para inovação, fundamentado em princípios que 
garantam o desenvolvimento sustentável.

Recomendação 33
Fortalecer o uso de serviços de computação em 
nuvem, incluindo servidores, armazenamento, 
bancos de dados, rede, análise e inteligência, para 
RIHUHFHU�LQRYDÍŋHV�PDLV�UÀSLGDV��UHFXUVRV�ñH[ķYHLV�H�
economias de escala.

Recomendação 32
Incentivar dados abertos no governo para a 
implementação de soluções públicas que entreguem 
valor à sociedade.
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Conclusão
5LZZL�KVJ\TLU[V��t�KPZJ\[PKV�H�ULJLZZPKHKL��VZ�KLZHÄVZ�L�VZ�WHZZVZ�
ULJLZZmYPVZ�WHYH�PTWSLTLU[HsqV�KH�[YHUZMVYTHsqV�KPNP[HS�UV�ZL[VY�W�ISPJV��
*VTV�]PZ[V��V�)YHZPS�Qm�ZL�LUJVU[YH�LT�S\NHY�WYP]PSLNPHKV�ULZ[L�X\LZP[V��[LUKV�
H]HUsHKV�WVZPs�LZ�LT�YHURPUNZ�PU[LYUHJPVUHPZ��HPUKH�X\L�OHQH�T\P[V�WHYH�
H]HUsHY�ULZZL�X\LZP[V�

(�WVW\SHsqV��HWLZHY�KH�NYHUKL�KLZPN\HSKHKL�KL�HJLZZV�H�IVH�JVUL_qV�KL�
PU[LYUL[��TVZ[YH�WYLMLYvUJPH�WVY�ZLY]PsVZ�W�ISPJVZ�KPNP[HPZ��LT�LZ[\KV�YLJLU[L�
KV�)HUJV�0U[LYHTLYPJHUV�KL�+LZLU]VS]PTLU[V��

6Z�WYPUJPWHPZ�KLZHÄVZ�KPZJ\[PKVZ�MVYHT�H�MHS[H�KL�X\HSPÄJHsqV�KV�JVYWV�
de servidores para a aplicação destes processos, o vontade política para 
integração dos serviços, por potencial perda de protagonismo, além de 
ausência da infraestrutura necessária para tal.�5V�LU[HU[V��[HPZ�X\LZ[�LZ�
ZqV�WHZZx]LPZ�KL�Z\WLYHsqV��ZL�HKV[HKHZ�HZ�YLJVTLUKHs�LZ�L_WYLZZHZ�HIHP_V�

7VKL�NLYHY�LJVUVTPH�HU\HS�KH�VYKLT�KL� 

R$ 6,3 bilhões

Outro estudo do 
.V]LYUV�-LKLYHS�
mostra que a 
KPNP[HSPaHsqV�JVU[xU\H�
do atendimento ao 
JPKHKqV�Qm�NLYV\�L�
HPUKH�WVKL�NLYHY�
uma economia 
HU\HS�UH�VYKLT�KL�
IPSO�LZ�KL�YLHPZ�

1m�NLYV\�LJVUVTPH�KL� 

R$ 3,1 bilhões  
KLZKL�QHULPYV�KL���� 
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7YPTLPYHTLU[L��t�PTWVY[HU[L�
aumentar a conscientização da 
importância do governo digital��KL�
modo a promover o mapeamento 
dos serviços��investimentos no 
setor e elaboração de estratégias��
,T�ZLN\PKH��t�ULJLZZmYPH�H�JYPHsqV�
de regulamentações comuns 
na legislação�KV�[LTH��Q\U[V�HV�
lançamento de portais integrados 
de serviços��JVT�TLU\�JSHYV�L�KL�
MmJPS�UH]LNHsqV�

A promoção de fóruns, 
espaços e eventos de inovação 
é uma importante ferramenta 
para dar os primeiros passos 
e manter a continuidade de 
tais processos.�;HPZ�WSH[HMVYTHZ�
KL]LT�ZLY�HILY[HZ�n�WHY[PJPWHsqV�
KV�W�ISPJV�NLYHS�L�V\[YVZ�H[VYLZ�
PUZ[P[\JPVUHPZ��KL�TVKV�H�NLYHY�
ZPULYNPHZ�L�HWYLUKPaHKVZ�
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Siga conectado:
Endereço
SRTVS quadra 701, Edifício Embassy Tower, 
bloco K, salas 527/528- Brasília / DF
 
E-mail
consad@consad.org.br
 
Telefone
(61) 3322-5520
 
Instagram e Twitter
@consadbr

Leia os outros 
capítulos do Guia de 
Transição de Governo!

ACESSAR ONLINE
consad.org.br/meuguia

Conte com uma Aliança 
de parceiros para fazer a 
sua transição de impacto, 
com impacto.
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Introdução
Este capítulo visa colocar à disposição de gestoras e gestores um conteúdo 
sintético e relevante sobre gestão de pessoas, sua importância estratégica 
para entregar resultados para a sociedade e as principais estratégias de 
gestão de pessoas em curso nos governos estaduais brasileiros.
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Este documento tem por objetivo auxiliar governos em seus respectivos 
momentos de transição. Busca-se reforçar que o processo de transição de 
governo também é uma oportunidade para instaurar um novo pensar para 
a administração pública, não somente do ponto de vista da manutenção 
do legado e do valor público como também da capacidade de olhar para os 
gestores que nela atuam.

i�M\UKHTLU[HS�[VTHY�H�NLZ[qV�KL�WLZZVHZ�UV�ZLY]PsV�W�ISPJV�UqV�JVTV�\T�ÄT�
em si, mas como condição para que o governo eleito cumpra as propostas 
apresentadas e validadas pelo voto popular. 

Nesse cenário, fortalecer o serviço público é condição sem a 
qual não é possível entregar os resultados esperados, quer seja 
crescimento econômico, desenvolvimento social ou a redução 
das desigualdades. Os resultados dependem de pessoas. 
Dependem de lideranças competentes e com as habilidades 
necessárias para elaborar e colocar em prática políticas 
públicas de qualidade.

Essas lideranças também devem ser capazes de formar as melhores 
equipes, com pessoas engajadas, atuando de forma coesa em um ambiente 
KL�JVUÄHUsH��JVT�V�HWVPV�L�HKTPYHsqV�KH�ZVJPLKHKL�

Também é importante recordar que mesmo governos com recondução, ou 
seja, em que o candidato é reeleito, o processo de transição também é 
importante e pensar como gerir pessoas também é imprescindível. Muitas 
são as adequações necessárias entre um governo e outro e as principais 
alterações ocorrem no âmbito das pessoas, essas quase sempre 
ULNSPNLUJPHKHZ�UV�WYVJLZZV�KL�[YHUZPsqV��V\��JVTWYLLUKPKHZ�JVTV�\T�ÄT�LT�
si mesmo e não como potencial melhora dos resultados futuros.
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O resultado mostra-se preocupante em virtude da demonstração 
de não priorização em instituir políticas de atração e seleção dos seus 
WYVÄZZPVUHPZ��YLHSPaHY�ZLSLs�LZ�PU[LYUHZ�L�L_[LYUHZ��WSHULQHTLU[V�L�
alocação da força de trabalho com critérios baseados em competências, 
KLZLU]VS]PTLU[V�KL�PUJLU[P]VZ�UqV�ÄUHUJLPYVZ��JYPHsqV�KL�HTIPLU[LZ�
KL�PUV]HsqV�L�LZ[YH[tNPHZ�KL�ILT�LZ[HY�KVZ�ZL\Z�WYVÄZZPVUHPZ��
“Independente da discussão sobre tais políticas serem 
L_LYJPKHZ�UH�\UPKHKL�JLU[YHS�KL�NLZ[qV�KL�WLZZVHZ�V\�
não, despertou preocupação a constatação de que tais 
medidas não são implementadas nos Governos estaduais, 
sendo todas elas essenciais para uma gestão de pessoas 
LÄJPLU[L��LÄJHa�L�LML[P]H¹�
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A importância da agenda
Durante os quatro anos de um governo, pessoas estão à frente de diversas 
ações e são importantes em diversos segmentos. São as pessoas que 
assumem responsabilidades, muitas vezes invisíveis, e tomam decisões 
técnicas de relevância. Apesar dessa constatação, há um estigma no que 
tange às pessoas que atuam em governos. Servidores públicos são numerosos 
e, frequentemente, responsabilizados pela má condução de políticas públicas, 
WYPUJPWHSTLU[L�VZ�JOHTHKVZ�¸I\YVJYH[HZ�KV�Ux]LS�KL�Y\H¹��JVTV�ZLY]PKVYLZ�KH�
área da saúde, educação, assistência social ou segurança pública.

:LY]PKVYLZ�L�JOLÄHZ�KV�ZL[VY�W�ISPJV�ZqV�]PZ[VZ��MYLX\LU[LTLU[L��JVTV�
PULÄJPLU[LZ��PUJS\ZP]L�UV�NHZ[V�W�ISPJV��WV\JV�WYVK\[P]VZ��H\ZLU[LZ�UH�
cobrança de serviços. Circula também a noção de que eles só ocupam 
seus cargos por meio de indicações políticas. Essas noções demonstram 
a necessidade em KLZJVUZ[Y\PY�\T�PTHNPUmYPV�KL�PULÄJPvUJPH�(Martins 
e Vilhena, 2022) e substituí-lo por um ideário distinto de credibilidade e 
JVUÄHUsH�LT�YLSHsqV�HV�M\UJPVUHSPZTV�W�ISPJV�

,Z[\KVZ�Qm�HÄYTHT�
sobre a importância da 
presença de uma área de 
gestão de pessoas para 
apoiar governos e aqui 
busca-se demonstrar 
que essa importância já 
deve estar no horizonte 
durante a transição 
KL�NV]LYUVZ��HÄUHS��
a gestão de pessoas 
não é um processo 
estanque e isolado. 
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A importância da agenda sobre 
pessoas no processo de transição 
de governo é mais do que ter 
institucionalizadas normas que 
abordam essa temática. Não se terá 
¸NLZ[qV�LZ[YH[tNPJH�KL�WLZZVHZ¹�
apenas por meio de normas. É 
necessário associá-las a algumas 
outras medidas que, desejamos, 
sejam assimiladas e praticadas. 
Uma questão preliminar é o entendimento de que para ser estratégica, 
ou seja, gerar as condições para que a gestão de pessoas atenda à 
estratégia do governo, compreendendo as entregas de cada secretaria 
L�KLZLUOHUKV�Hs�LZ�LZWLJxÄJHZ�WHYH�X\L�JHKH�}YNqV�J\TWYH�ZL\Z�
objetivos e entregue seus resultados, é necessário que a gestão 
de pessoas esteja posicionada em lugar estratégico e adote uma 
mentalidade ou pensamento estratégico. Isso precisa ser internalizado 
entre os servidores do órgão central de Gestão de Pessoas e mais, deve ser 
internalizado desde o momento da transição (Guia: O Papel das Unidades 
Centrais para a Gestão Estratégica de Pessoas. GT de Gestão Estratégica 
de Pessoas. Conselho Nacional de Secretários de Estado da Administração 
– Consad, 2020).

Se o conhecimento sobre a importância da gestão de pessoas já está 
consolidado, o que faz com que, em alguns estados, tal temática ainda 
esteja em segundo plano?
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Dois são os pontos que este trabalho elenca como principais: 

Uma resposta tem uma perspectiva cultural, ou seja, a visão 
departamental de recursos humanos ainda persiste. 

Outra resposta, de cunho mais prático, é que a narrativa da 
construção, elaboração e implementação das políticas públicas 
não é construída com foco nas pessoas que ali atuam. Se todos 
esses elementos estão presentes, é preciso questionar se o desenho 
KH�LZ[YH[tNPH�LZ[m�HSPUOHKV�n�YLHSPKHKL�JVU[L_[\HS�

Nesse sentido, a importância de pessoas na agenda de transição é tão 
YLSL]HU[L�X\HU[V�WLUZHY�H�JYPHsqV�KL�\T�}YNqV�JLU[YHS�KL�NLZ[qV�KL�
pessoas em governos tal como já existe em alguns estados brasileiros. A 
necessidade de se ter uma formulação centralizada e única da política pública 
KL�9/��JVT�H[YPI\PsqV�KL�TVUP[VYHY�L�YLN\SHY�H�L_LJ\sqV�KH�WVSx[PJH�W�ISPJH�
deve ser parte das informações estratégicas para um novo governante e para 
governos em recondução.

(�[YHUZPsqV�KL�NV]LYUV�ZLYm�LZ[YH[tNPJH�L�LÄJPLU[L�n�TLKPKH�X\L��
considerando os objetivos estratégicos de governo, a área de Gestão 
KL�7LZZVHZ�PKLU[PÄX\L�X\L�WLYÄZ�KL�WLZZVHZ�ZqV�ULJLZZmYPVZ�WHYH�X\L�
cada um deles seja atingido. ,�t�H�WHY[PY�KHx�X\L�ZLYqV�KLÄUPKHZ�HZ�KP]LYZHZ�
políticas de gestão de pessoas, ou seja, os programas de capacitação, 
propostas para desenvolvimento, atração de talentos, remuneração adequada, 
carreiras, incentivos e demais conteúdos, próprios da área de Gestão de 
Pessoas (Conselho Nacional de Secretários de Estado da Administração 
– Consad, 2022).
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+LZHÄVZ
Foram eleitos cinco eixos prioritários para aprimoramento da gestão de 
pessoas no setor público, buscando conciliar a realidade concreta dos 
,Z[HKVZ�JVT�H�ULJLZZPKHKL�KL�H]HUsVZ�LT�mYLHZ�LZ[YH[tNPJHZ��,ZZLZ�LP_VZ�
serão detalhados a seguir.

EIXO 1

Reconhecimento do papel 
estratégico da gestão de pessoas 
- institucional e práticas
O fortalecimento da área meio é essencial para que a gestão 
KL�WLZZVHZ�UqV�ZL�YLZ\TH�n�L_LJ\sqV�KHZ�[HYLMHZ�ImZPJHZ�
L�LUMYLU[L�VZ�KLZHÄVZ�KL�TVKLYUPaHsqV�L�PUV]HsqV�

6�WYPTLPYV�LP_V�WYPVYP[mYPV�JOHTH�H[LUsqV�WHYH�o reconhecimento do papel 
estratégico da gestão de pessoas. É necessária a formulação de uma 
política estadual coerente, com uma estrutura de governança, que estipule 
diretrizes e garanta perenidade e continuidade na gestão de pessoas, 
sobrevivendo às trocas de governo. Esse reconhecimento também envolve 
a�YLTVKLSHsqV�KH�WY}WYPH�JHYYLPYH�KL�NLZ[qV�KL�WLZZVHZ��com a criação 
KL�PU]LZ[PTLU[VZ�WHYH�H�H[YHsqV��YL[LUsqV�L�X\HSPÄJHsqV�KVZ�ZLY]PKVYLZ�
encarregados das tarefas de gestão, tanto no órgão central quanto nos demais 
órgãos do Estado.

O fortalecimento da área meio é essencial para que a gestão de pessoas 
UqV�ZL�YLZ\TH�n�L_LJ\sqV�KHZ�[HYLMHZ�ImZPJHZ�L�LUMYLU[L�VZ�KLZHÄVZ�KL�
modernização e inovação.
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Conectada à remodelação da carreira está a centralização das tarefas de 
gestão de pessoas: t�LZZLUJPHS�X\L�[HPZ�H[P]PKHKLZ�KLP_LT�KL�ZLY�L_LJ\[HKHZ�
WVY�ZLY]PKVYLZ�KH�mYLH�ÄT��L�WHZZLT�H�ZLY�KLZLTWLUOHKHZ�WVY�VJ\WHU[LZ�KL�
cargos transversais.

A gestão de pessoas será JHKH�]La�THPZ�X\HSPÄJHKH�L�WHKYVUPaHKH� ao passo 
X\L�VZ�WYVÄZZPVUHPZ�KL�JHYYLPYHZ�ÄUHSxZ[PJHZ�LZ[HYqV�SPILYHKVZ�WHYH�L_LJ\[HYLT�
as funções pertinentes ao cargo para o qual foram concursados, permitindo uma 
HSVJHsqV�THPZ�LÄJPLU[L�KVZ�ZLY]PKVYLZ��;HTItT�MHJPSP[H�H�PU[LNYHsqV�KHZ�mYLHZ�
ÄUHSxZ[PJHZ�nZ�KPYL[YPaLZ�KH�mYLH�JLU[YHS�KL�NLZ[qV�KL�WLZZVHZ�

DESAFIO

COMO SUPERAR O DESAFIO?

1

Observa-se que a gestão de pessoas é um tema frequentemente 
relegado a uma posição de menor importância na agenda política 
dos governos estaduais. Em geral, governantes e cidadãos possuem 
pouca visibilidade do impacto que a valorização do servidor público 
tem na entrega de serviços de qualidade à população.

Consequentemente, o tema da gestão de pessoas, quando entra 
em pauta, acaba sendo�YLK\aPKV�n�KPZJ\ZZqV�ZVIYL�MVSOH�KL�
pagamento, ofuscando outros temas essenciais. Para combater 
LZZL�WYVISLTH��V�WYPTLPYV�LP_V�WYPVYP[mYPV�t�V�KL�YLJVUOLJPTLU[V�KV�
papel estratégico da gestão de pessoas.

É necessária a formulação de uma política estadual 
coerente, com uma estrutura de governança, que estipule 
diretrizes e garanta perenidade e continuidade na gestão de 
pessoas, sobrevivendo às trocas de governo.
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2

3

4

É indispensável o investimento na atração, retenção e 
X\HSPÄJHsqV�KVZ�ZLY]PKVYLZ�LUJHYYLNHKVZ�KHZ�[HYLMHZ�KL�
NLZ[qV��[HU[V�UV�}YNqV�JLU[YHS�X\HU[V�UVZ�KLTHPZ�}YNqVZ�
do Estado. O fortalecimento da área meio (habilitadora das 
políticas públicas) é essencial para que a gestão de pessoas 
KLP_L�KL�ZL�YLZ\TPY�n�L_LJ\sqV�KHZ�[HYLMHZ�ImZPJHZ�L�WHZZL�H�
LUMYLU[HY�KLZHÄVZ�THPVYLZ�KL�TVKLYUPaHsqV�L�PUV]HsqV�

A centralização das tarefas de gestão de pessoas 
é essencial para que tais atividades deixem de ser 
L_LJ\[HKHZ�WVY�ZLY]PKVYLZ�KH�mYLH�ÄT� e passem a ser 
desempenhadas por ocupantes de cargos transversais. 
Dessa forma, a gestão de pessoas será cada vez mais 
X\HSPÄJHKH�L�WHKYVUPaHKH��HV�WHZZV�X\L�VZ�WYVÄZZPVUHPZ�KL�
V\[YHZ�JHYYLPYHZ�ÄUHSxZ[PJHZ�LZ[HYqV�SPILYHKVZ�WHYH�L_LJ\[HYLT�
as funções pertinentes ao cargo para o qual foram 
concursados, reduzindo o custo efetivo da gestão pública 
L�WLYTP[PUKV�\TH�HSVJHsqV�THPZ�LÄJPLU[L�KL�ZLY]PKVYLZ��
Garante-se, assim, maior nivelamento remuneratório, 
WYVÄZZPVUHSPaHsqV�L�\UPMVYTPKHKL�UHZ�LU[YLNHZ�YLSH[P]HZ�
às funções meio. Também facilita a integração das áreas 
ÄUHSxZ[PJHZ�nZ�KPYL[YPaLZ�KH�mYLH�JLU[YHS�KL�NLZ[qV�KL�WLZZVHZ�
 
A integração da área com a Procuradoria do Estado 
]PZHUKV�YLK\aPY�H�X\HU[PKHKL�KL�JVUÅP[VZ�Q\KPJPHPZ��Uma 
atuação preventiva da Procuradoria nas atividades de gestão 
KL�WLZZVHZ�WLYTP[L�THPVY�LÄJmJPH�KHZ�WVSx[PJHZ�L�WYVJLZZVZ��
LJVUVTPaHUKV�[LTWV�L�YLJ\YZVZ�ÄUHUJLPYVZ�KV�,Z[HKV�
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EIXO 2

Valorização do Servidor - Saúde e 
qualidade de vida para os servidores 
públicos 
A gestão de pessoas também deve se ocupar do cuidado com a 
saúde e o bem-estar dos servidores, que têm impacto direto no 
engajamento e motivação.

A gestão de pessoas também deve se ocupar do cuidado com a saúde e 
o bem-estar dos servidores, que têm impacto direto no engajamento 
L�TV[P]HsqV�¶�JVT�YLÅL_VZ�WHYH�H�X\HSPKHKL�KV�ZLY]PsV�WYLZ[HKV�n�
população. O conceito de saúde não está restrito a um aspecto físico e 
LU]VS]L�[HTItT�WYLVJ\WHs�LZ�JVT�ZH�KL�TLU[HS��LTVJPVUHS�L�ÄUHUJLPYH�
dos servidores públicos. Essas questões se tornaram ainda mais prementes 
UV�JVU[L_[V�KH�WHUKLTPH�KV�JVYVUH]xY\Z��X\HUKV�VZ�ZLY]PKVYLZ�ZL�KLWHYHYHT�
com um aumento do volume de trabalho ao mesmo tempo em que tiveram que 
enfrentar o isolamento social, as perdas em suas famílias e a carga emocional 
advinda da emergência de saúde pública. Para os idosos, esse peso tomou 
proporções ainda maiores.

(ZZPT��V�ZLN\UKV�LP_V�WYPVYP[mYPV�LUNSVIH�Hs�LZ�UV�ZLU[PKV�KL�promoção 
da saúde integral do servidor público, com a discussão de práticas que 
promovam o cuidado com o corpo e com a mente, atividades educativas 
e de lazer e iniciativas que visem melhorar o ambiente de trabalho, 
cultivar o sentimento de pertencimento e promover o reconhecimento e a 
valorização do servidor.
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DESAFIO
Uma das tarefas da gestão de pessoas é o cuidado com a saúde 
e o bem-estar dos servidores, que têm impacto direto no 
engajamento, motivação e consequentemente na produtividade 
¶�JVT�YLÅL_VZ�WHYH�H�X\HSPKHKL�KV�ZLY]PsV�WYLZ[HKV�n�WVW\SHsqV��
Na busca por esse cuidado, é preciso ter em mente que o conceito 
de saúde não está restrito a um aspecto físico: envolve também 
WYLVJ\WHs�LZ�JVT�ZH�KL�TLU[HS��LTVJPVUHS�L�PUJS\ZP]L�ÄUHUJLPYH��
considerando o alto nível de endividamento dos servidores públicos.

Para além da atenção aos servidores ativos, cabe ainda um olhar para 
VZ�ZLY]PKVYLZ�HWVZLU[HKVZ�L�HX\LSLZ�WY}_PTVZ�n�HWVZLU[HKVYPH� 
que muito realizaram em prol do interesse público e que, muitas vezes, 
ZqV�KLP_HKVZ�LT�\TH�WVZPsqV�THYNPUHS�UH�ZVJPLKHKL�

Essas questões se tornaram ainda mais prementes no contexto da 
pandemia do coronavírus, quando os servidores se depararam com 
um aumento do volume de trabalho ao mesmo tempo em que tiveram 
que enfrentar o isolamento social, as perdas em suas famílias e a 
carga emocional advinda da emergência de saúde pública. Para os 
idosos, esse peso tomou proporções ainda maiores.

(ZZPT��V�ZLN\UKV�LP_V�WYPVYP[mYPV�LUNSVIH�Hs�LZ�UV�ZLU[PKV�KL�
promoção da saúde integral do servidor público.
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COMO SUPERAR O DESAFIO?

1

2

Necessário a criação e implementação de ações que 
promovam o cuidado com o corpo e com a mente, bem 
como atividades educativas e de lazer. Também iniciativas 
que visem melhorar o ambiente de trabalho, cultivar o 
sentimento de pertencimento e promover o reconhecimento e 
a valorização do servidor.

Ampliar e investir em programas de desenvolvimento 
da liderança para que os líderes tenham condições 
de incorporar comportamentos direcionados para o 
estabelecimento de clima de bem-estar das pessoas, 
desse modo, contribuir para a segurança psicológica das 
equipes e de toda a organização.

EIXO 3

,ÄJPvUJPH�L�[LJUVSVNPH�UH� 
gestão de pessoas 
(�X\HSPKHKL�KH�NLZ[qV�KL�WLZZVHZ�LZ[m�PU[PTHTLU[L�SPNHKH�n�
disponibilidade de sistemas e metodologias adequados de  
informatização, automação e gestão de dados e processos.

6�[LYJLPYV�LP_V�WYPVYP[mYPV�JVUZPZ[L�UH�incorporação de inovações 
[LJUVS}NPJHZ�L�TL[VKVSVNPHZ�THPZ�LÄJPLU[LZ�n�NLZ[qV�KL�WLZZVHZ��
incluindo a automatização de processos, o armazenamento e processamento 
centralizado de dados, a gestão integrada da vida funcional dos servidores, 
novos métodos de dimensionamento da força de trabalho e a regulamentação 
WLYTHULU[L�KV�[LSL[YHIHSOV��WHYH�HStT�KV�JVU[L_[V�[LTWVYmYPV�KH�
pandemia do coronavírus.
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DESAFIO
6�\ZV�LÄJPLU[L�KVZ�YLJ\YZVZ�W�ISPJVZ�ZLTWYL�MVP�\TH�
preocupação, mas ganhou proeminência em tempos recentes 
LT�YHaqV�KH�ZP[\HsqV�ÄZJHS�KL�]mYPVZ�,Z[HKVZ�IYHZPSLPYVZ� 
Diante da impossibilidade de ampliação das equipes, torna-se 
cada vez mais necessário adotar medidas de otimização do 
[YHIHSOV��;HTItT�LU[YHT�ULZZL�JVU[L_[V�TLKPKHZ�KL�V[PTPaHsqV�
KV�NHZ[V�W�ISPJV��X\L�JVY[LT�NHZ[VZ�Z\WtYÅ\VZ�L�WYVTV]HT�
práticas de sustentabilidade.

Em paralelo, com o crescente avanço tecnológico, a demanda por 
digitalização das atividades de gestão também ganhou destaque. 
A pandemia do coronavírus veio agravar essa tendência, tendo 
em vista o trabalho remoto. O avanço na qualidade da gestão 
KL�WLZZVHZ�LZ[m�PU[PTHTLU[L�SPNHKV�n�KPZWVUPIPSPKHKL�KL�
sistemas e metodologias adequados de informatização, 
automação e gestão de dados e processos. Os Estados 
LUMYLU[HT�KPÄJ\SKHKLZ�UV�JVTWHY[PSOHTLU[V�LÄJPLU[L�L�[LTWLZ[P]V�
de informações sobre os servidores e sua vida funcional.
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COMO SUPERAR O DESAFIO?

1

2

0UJVYWVYHsqV�KL�PUV]Hs�LZ�[LJUVS}NPJHZ�L�TL[VKVSVNPHZ�
THPZ�LÄJPLU[LZ�n�NLZ[qV�KL�WLZZVHZ��incluindo a 
automatização de processos, o armazenamento e 
processamento centralizado de dados, a gestão integrada 
da vida funcional dos servidores, novos métodos de 
dimensionamento da força de trabalho e a regulamentação 
WLYTHULU[L�KV�[LSL[YHIHSOV��WHYH�HStT�KV�JVU[L_[V�
temporário da pandemia do coronavírus.

O \ZV�KL�TLJHUPZTVZ�LÄJPLU[LZ�traz diversos benefícios: 

� permite a otimização do tempo dos servidores, 
garantindo melhor aproveitamento da força de 
[YHIHSOV�L_PZ[LU[L"�

� acelera o atendimento das demandas, aumentando 
o grau de satisfação dos servidores públicos com os 
WYVJLZZVZ�KL�NLZ[qV�KL�WLZZVHZ"�

� L�H\_PSPH�VZ�NV]LYUHU[LZ�UH�tomada de decisões 
estratégicas sobre o quadro de servidores a partir de 
dados precisos e atualizados.
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EIXO 4

Desempenho e Desenvolvimento 
8\HSPÄJHsqV��NLZ[qV�WVY�JVTWL[vUJPHZ�L�H]HSPHsqV�KL�ZLY]PKVYLZ�W�ISPJVZ�

Uma das preocupações cruciais da gestão de pessoas é assegurar que 
os servidores estejam equipados com os conhecimentos necessários 
para realização de suas funções. 0ZZV�ZPNUPÄJH�UqV�HWLUHZ�PU]LZ[PY�UH�
X\HSPÄJHsqV�L�LK\JHsqV�KVZ�ZLY]PKVYLZ��THZ�[HTItT�¶�L�WYPUJPWHSTLU[L�¶�
zelar pela adequação entre as atribuições dos cargos e as habilidades de 
ZL\Z�VJ\WHU[LZ��/m�HPUKH�H�I\ZJH�WVY�THULPYHZ�LÄJHaLZ�KL�KPTLUZPVUHY�
HZ�LU[YLNHZ�L�KL�HJVTWHUOHY�KL�THULPYH�THPZ�WY}_PTH�HZ�H[P]PKHKLZ�
dos servidores, sendo necessária a criação e revisão de parâmetros de 
mensuração do desempenho. 

(ZZPT��UV�X\HY[V�LP_V��LUJVU[YHT�ZL�WYm[PJHZ�KL�PUJLU[P]V�n�X\HSPÄJHsqV�L�
a aprendizagem contínua por parte dos servidores, bem como iniciativas 
de racionalização da ocupação de cargos e funções públicas, segundo 
critérios objetivos que façam uma melhor gestão das competências dos 
servidores. Também estão presentes práticas de gestão de desempenho que 
modernizem indicadores e metas e garantam uma comunicação efetiva com os 
ZLY]PKVYLZ�H�YLZWLP[V�KL�[HPZ�WHYoTL[YVZ��7VY�ÄT��[HTItT�ZL�LUJHP_HT�ULZ[L�
LP_V�WYm[PJHZ�X\L�WYLTPHT�[YHIHSOVZ�L�YLZ\S[HKVZ�KL�KLZ[HX\L�JVTV�MVYTH�KL�
PUJLU[P]V�n�L_JLSvUJPH�UV�ZLY]PsV�W�ISPJV�
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DESAFIO
Uma das preocupações cruciais da gestão de pessoas é assegurar 
que os servidores possuam os conhecimentos necessários para 
YLHSPaHsqV�KL�Z\HZ�M\Us�LZ��0ZZV�ZPNUPÄJH�não apenas investir 
UH�X\HSPÄJHsqV�L�LK\JHsqV�KVZ�ZLY]PKVYLZ��THZ�[HTItT�¶�L�
principalmente – zelar pela adequação entre as atribuições dos 
cargos e as habilidades de seus ocupantes.

(�I\ZJH�WVY�\T�TVKLSV�LÄJHa�KL�NLZ[qV�KV�KLZLTWLUOV��X\L�
dimensione as entregas e acompanhe de maneira mais 
WY}_PTH�HZ�H[P]PKHKLZ�KVZ�ZLY]PKVYLZ��JVU[PU\H�ZLUKV�\T�
NYHUKL�KLZHÄV��É necessário a criação e revisão de parâmetros de 
mensuração do desempenho.

COMO SUPERAR O DESAFIO?

1
2
3

Implantação de práticas de PUJLU[P]V�n�X\HSPÄJHsqV�L�H�
aprendizagem contínua por parte dos servidores, bem 
como iniciativas de racionalização da ocupação de cargos 
e funções públicas, segundo critérios objetivos que façam 
uma melhor gestão das competências dos servidores.

Criação e implantação de metodologia de gestão do 
desempenho que modernizem indicadores e metas e 
garantam uma comunicação efetiva com os servidores a 
respeito de tais parâmetros.

Criação de práticas que premiam trabalhos e resultados 
de destaque JVTV�MVYTH�KL�PUJLU[P]V�n�L_JLSvUJPH�UV�
serviço público.
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EIXO 5

:LSLsqV�L�X\HSPÄJHsqV�KL�SPKLYHUsHZ�
Políticas para Liderança

Os cargos comissionados e de alta gestão garantem a ÅL_PIPSPKHKL�
e as capacidades necessárias para concretização das agendas 
dos governantes. ;HTHUOH�YLZWVUZHIPSPKHKL�JVSVJH�[YHa�V�KLZHÄV�KL�
NHYHU[PY�H�HSVJHsqV�KHZ�SPKLYHUsHZ�THPZ�JHWHaLZ�L�X\HSPÄJHKHZ�WHYH�V�
desempenho das atividades.

(ZZPT��V�X\PU[V�LP_V�WYPVYP[mYPV�WHYH�HWYPTVYHTLU[V�KH�NLZ[qV�KL�WLZZVHZ�UV�
setor público consiste na elaboração e institucionalização de instrumentos 
para seleção de lideranças por competências, bem como na criação 
KL�TLJHUPZTVZ�WHYH�WYVTV]LY�H�X\HSPÄJHsqV�KVZ�VJ\WHU[LZ�KL�[HPZ�
cargos. Os Estados devem buscar não apenas inovar na forma de seleção, 
THZ�[HTItT�JYPHY�THULPYHZ�KL�X\HSPÄJHY��KLZLU]VS]LY�L�YL[LY�HZ�WLZZVHZ�
selecionadas, acompanhar seu desempenho e manter as lideranças engajadas 
nos resultados que devem entregar para a sociedade.

São cada vez mais comuns, no âmbito internacional, políticas para a 
modernização da gestão de posições de liderança. No Brasil, o sistema 
KL�TtYP[V��WYLZLU[L�UVZ�JVUJ\YZVZ�W�ISPJVZ��UqV�MVP�L_WHUKPKV�WHYH�JHYNVZ�
comissionados e naturalizou-se a nomeação discricionária, sem qualquer 
processo seletivo ou avaliação para essas ocupações. Ainda que parte desses 
cargos deva ser ocupada por servidores efetivos, tal desenho tem se mostrado 
prejudicial à administração pública. Em muitos casos, a lógica das indicações 
e de nomeação se volta apenas para sustentação de bases eleitorais e de 
apoio aos governantes. Isso pode ocasionar a constituição de uma força 
KL�[YHIHSOV�THS�X\HSPÄJHKH�L�JVT�IHP_V�Ux]LS�KL�VYPLU[HsqV�HVZ�WYPUJxWPVZ�
da administração com impactos na sustentabilidade das políticas públicas, 
sobretudo nas transições de governo.



20 03 | Gestão de PessoasGuia de Transição de Governo

+LZKL���� ��L_PZ[LT�L_WLYPvUJPHZ�LZWLJxÄJHZ�]VS[HKHZ�HVZ�JHYNVZ�KPYLsqV�
no setor público brasileiro, contemplando pilares de atração, pré-seleção, 
gestão do desempenho e desenvolvimento para os cargos de direção, 
principalmente no âmbito dos estados. Tais práticas evidenciam que já 
tem sido dada importância à mudança na forma como essas posições são 
gerenciadas e que, sem abrir mão da discricionariedade política, a formação 
de uma equipe de lideranças de alta qualidade potencializa a geração de 
resultados por parte dos governos eleitos.

DESAFIO
6Z�JHYNVZ�JVTPZZPVUHKVZ�L�KL�HS[H�NLZ[qV�NHYHU[LT�H�ÅL_PIPSPKHKL�
necessária para concretização das agendas dos governantes, 
THZ�HV�TLZTV�[LTWV�YLWYLZLU[HT�\T�KLZHÄV�LT�[LYTVZ�KL�
NHYHU[PH�KL�X\HSPÄJHsqV�WHYH�V�KLZLTWLUOV�KHZ�H[P]PKHKLZ�

COMO SUPERAR O DESAFIO?

1
2
3

Elaboração e institucionalização de instrumentos para 
seleção de lideranças por competências, bem como na 
criação de TLJHUPZTVZ�WHYH�WYVTV]LY�H�X\HSPÄJHsqV�
dos ocupantes de tais cargos.

Desenvolvimento de mecanismos de retenção das 
pessoas selecionadas.

Criação de “banco” de potenciais sucessores.
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01  02  03  04  05

01  02  03  04  05

Boas práticas
EIXO 1: 
RECONHECIMENTO DO PAPEL 
ESTRATÉGICO DA GESTÃO DE PESSOAS - 
INSTITUCIONAL E PRÁTICAS

1.1 Reestruturação  
e modernização da carreira
A reestruturação das carreiras de gestão tornando-as transversais, 
a centralização de sua gestão e a uniformização de processos de 
JVU[YH[HsqV�L�JHWHJP[HsqV�KLZZLZ�WYVÄZZPVUHPZ têm sido empregadas por 
vários governos estaduais como estratégias para otimizar a atuação da área 
meio, agilizar e padronizar processos e procedimentos e a distribuição dos 
ZLY]PKVYLZ�UVZ�}YNqVZ�L�LU[PKHKLZ��,_WLYPvUJPHZ�KLZZH�UH[\YLaH�WVKLT�ZLY�
encontradas em vários estados.

No Mato Grosso do Sul, em 
que foram criados critérios de 
desenvolvimento e desempenho 
para promoção e possibilidade 
KL�YLJLIPTLU[V�KL�NYH[PÄJHsqV�
pela gestão de projetos 
LZ[YH[tNPJVZ�V\�WLSV�L_LYJxJPV�
de função de liderança.
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No Espírito Santo, foi criado um 
modelo estruturado nos níveis 
estratégico, tático e operacional, a 
partir da consolidação de diferentes 
cargos com a mesma atribuição em 
vários órgãos em cargos amplos e 
transversais, com mobilidade entre 
os órgãos e entidades e promoção 
da uniformização da atuação 
L�H[YPI\Ps�LZ�Z\ÄJPLU[LTLU[L�
abrangentes para viabilizar a 
mobilidade dos servidores sem 
descaracterizar o cargo, categoria 
e necessidades, evitando 
desvios de função.

No Rio de Janeiro, foi instituído o 
Sistema de Gestão de Pessoas do 
Estado - Gesperj, formado por um 
conjunto de órgãos e entidades, sistemas 
informatizados, processos, capital 
humano e recursos de toda a natureza 
que, interligados e interdependentes, têm 
V�VIQL[P]V�KL�WSHULQHY��MVYT\SHY��L_LJ\[HY��
regulamentar, supervisionar, coordenar, 
promover, manter e acompanhar as 
políticas de gestão de pessoas necessárias 
à boa administração e ao funcionamento 
LÄJPLU[L�KVZ�}YNqVZ�L�LU[PKHKLZ�KV�7VKLY�
,_LJ\[P]V�KV�,Z[HKV��-VYHT�KLÄUPKVZ�[YvZ�
níveis de atuação no âmbito do Gesperj: (i) 
central, (ii) setorial e (iii) seccional.
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1.2 Ação integrada entre a Gestão de 
Pessoas e a Procuradoria do Estado
A integração entre a gestão de pessoas e a Procuradoria do Estado 
WLYTP[L�V[PTPaHY�L�HNYLNHY�LÄJPvUJPH�L�\UPMVYTPKHKL�HV�[YH[HTLU[V�KVZ�
processos. ,ZZH�HWYV_PTHsqV�[HTItT�MHJPSP[H�H�LSHIVYHsqV�KL�WHYLJLYLZ�WHYH�
tratar de assuntos recorrentes, oferecendo mais segurança aos servidores e às 
equipes de recursos humanos.

5H�L_WLYPvUJPH�KL�São Paulo, a integração se 
deu através da criação de um Núcleo de Direito 
de Pessoal, na Procuradoria Geral do Estado, 
JVT�H�ÄUHSPKHKL�KL�JLU[YHSPaHY�V�[YHIHSOV�
de assessoramento jurídico, nos processos 
relativos à vida funcional dos servidores 
públicos estaduais. Foi instituído um normativo, 
pela Unidade Central de Recursos Humanos, 
da Secretaria de Planejamento e Gestão, 
detalhando a documentação necessária para 
a instrução de processos relacionados à vida 
funcional dos servidores, de modo a garantir, 
que os processos encaminhados à Unidade e à 
Procuradoria, tramitem de maneira mais ágil e 
cheguem ao resultado almejado.

Em Alagoas, foram uniformizadas 
as estruturas de desenvolvimento 
e remuneração das carreiras 
KV�,_LJ\[P]V��JVYYPNPUKV�
distorções de longa data.
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1.3 Pesquisa de clima e engajamento
A pesquisa de clima e engajamento é uma ferramenta de gestão do 
ambiente organizacional que permite às lideranças e aos setores de gestão 
de pessoas compreenderem o que incentiva e o que mitiga a motivação dos 
servidores, permitindo o desenvolvimento de ações que aumentem a qualidade 
de vida no trabalho e, assim, promovam a prestação de serviços.

No Rio Grande do Sul foi 
realizada uma pesquisa 
em 2021, sobre clima e 
engajamento no serviço 
público estadual em duas 
secretarias: à Secretaria da 
Cultura e à própria Secretaria 
de Planejamento, Governança 
e Gestão. Com base nos 
resultados, passou-se a 
construir a metodologia para a 
L_WHUZqV�KH�L_WLYPvUJPH�

Registra-se a iniciativa do 
Estado de Minas Gerais sobre 
engajamento no serviço público 
no sentido de subsidiar a 
estruturação do teletrabalho e a 
PKLU[PÄJHsqV�KL�V\[YHZ�mYLHZ�KL�
atuação de Gestão de Pessoas.
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1.4 Metodologia de  
Negociação Coletiva

Em Pernambuco foi institucionalizada a metodologia de negociação 
entre o Governo e as diversas entidades representativas dos 
servidores. O Programa de Negociação Coletiva Permanente é 
vinculado à Secretaria de Administração e estruturado a partir 
da Mesa Geral de Negociação Coletiva Permanente e das Mesas 
,ZWLJxÄJHZ�KL�5LNVJPHsqV�*VSL[P]H�7LYTHULU[L��JVT�}YNqV�V\�
entidade e suas respectivas carreiras. Nelas se estabelece um 
ambiente para ouvir as proposições dos representantes das diversas 
carreiras, tentando viabilizá-las, em âmbitos diferentes, de acordo 
com as demandas, reforçando ainda o papel da Secretaria de 
Administração como articuladora do processo negocial e introduzindo 
V�WHWLS�KVZ�KPYPNLU[LZ�Tm_PTVZ�KVZ�}YNqVZ�V\�LU[PKHKLZ�JVTV�H[VY�
KLJPZP]V�UHZ�KLTHUKHZ�LZWLJxÄJHZ��(StT�KV�WYVJLZZV�ULNVJPHS�
YLSH[P]V�nZ�X\LZ[�LZ�ÄUHUJLPYHZ��ZqV�[YH[HKVZ��WVY�L_LTWSV��ZVIYL�
condições de trabalho e clima organizacional.
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O Estado do Ceará na busca 
de democratizar as relações de 
trabalho, entre a administração 
e seus servidores, instituiu, a 
Mesa Estadual de Negociação 
Permanente (MENP), atendendo 
a uma reivindicação histórica dos 
trabalhadores. Trata-se de uma 
L_WLYPvUJPH�PUtKP[H�L�PUV]HKVYH�
no Estado, que cria um espaço 
permanente de negociação, 
onde sindicatos e governantes 
WHJ[\HT�L�NLYLUJPHT�JVUÅP[VZ��
construindo uma nova relação de 
trabalho, na busca da melhoria 
da qualidade do serviço prestado 
ao cidadão e das condições de 
trabalho dos servidores.
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EIXO 2:  
VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR -  
SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA  
PARA OS SERVIDORES PÚBLICOS

2.1 Ação Integrada para o Aposentado 
e Preparação para Aposentadoria

No Estado do Ceará o Programa de Ação Integrada para o 
Aposentado (PAI) para assegurar atendimento básico de saúde e 
jurídico aos servidores estaduais aposentados, que à época tinham 
T\P[H�KPÄJ\SKHKL�LT�LML[P]HY�Z\HZ�HWVZLU[HKVYPHZ��(�WHY[PY�KL�������
V�WYVNYHTH�MVP�YLMVYT\SHKV�L�L_WHUKPKV��0UZWPYHKV�UV�JVUJLP[V�KL�
LU]LSOLJPTLU[V�H[P]V�KLÄUPKV�WLSH�6YNHUPaHsqV�4\UKPHS�KH�:H�KL��
o PAI se sustenta em quatro pilares: aprendizagem ao longo da vida, 
saúde, segurança/proteção e participação. A inserção no Programa 
começa com os servidores ativos que já preenchem os requisitos para 
a aposentadoria, com um Projeto de Preparação para a Aposentadoria 
(PIPA), para minimizar impactos da transição para a nova fase de vida.
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2.2 Atenção à qualidade de vida dos 
servidores e servidoras
Ações de promoção de saúde dos servidores e servidoras são eÄJPLU[LZ�
para agregar senso de reconhecimento, pertencimento e engajamento 
no trabalho, além de fortalecer o relacionamento entre os servidores 
KHZ�KP]LYZHZ�mYLHZ�L�}YNqVZ�L�WYVTV]LY�V�HWLYMLPsVHTLU[V�WYVÄZZPVUHS� 
Como ganhos secundários e não menos importantes, ações desse tipo 
também contribuem para a melhoria da saúde mental e para a prevenção do 
adoecimento laboral.

Alguns governos estaduais viram na pandemia de Covid-19 a oportunidade 
de lançar projetos voltados para a qualidade de vida e têm percebido, por 
meio de avaliações, que as ações devem ser mantidas em funcionamento 
como importantes estratégias de inclusão, cidadania e mobilização de afetos 
para qualidade de vida para os servidores e servidoras.

Em Minas Gerais, o programa estimula 
H�YLÅL_qV�ZVIYL�V�WHWLS�KL�JHKH�WLZZVH�
na Administração Pública e implementar 
a “Cultura da Motivação para o Serviço 
7�ISPJV¹��H[LUKLUKV�nZ�ULJLZZPKHKLZ�
KHZ�WLZZVHZ�LT�HZWLJ[VZ�WYVÄZZPVUHPZ�L�
pessoais, com atividades que proporcionam 
um ambiente organizacional mais positivo, 
bem-estar e aumento da produtividade. O 
programa funciona por meio de eventos 
virtuais, de participação espontânea e 
com a possibilidade de interação com os 
WHSLZ[YHU[LZ�L�[LT�KVPZ�LP_VZ�[LTm[PJVZ!�
Programa de saúde e bem-estar em tempos 
de pandemia e teletrabalho, e valorização 
WLZZVHS�L�WYVÄZZPVUHS�
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2.3 Avaliação e suporte psicossocial  
à saúde do servidor e da servidora
A preocupação com a saúde mental motivou a criação de projetos para oferta 
de avaliação e suporte psicossocial aos servidores e servidoras. Tais ações 
observam que V�HJVTWHUOHTLU[V�THPZ�WY}_PTV�L�H�VMLY[H�KL�HS[LYUH[P]HZ�
KL�H[LUKPTLU[V�WZPJVS}NPJV�WVKLT�L]P[HY�V�HNYH]HTLU[V�KL�ZP[\Hs�LZ�KL�
YPZJV�HV�ILT�LZ[HY�L�n�ZH�KL�KV�ZLY]PKVY�

Em Santa Catarina, o programa SER 
SC foi lançado em 2021, para acolher 
e desenvolver servidores do Estado, 
contribuindo para a melhoria da qualidade 
dos serviços públicos prestados aos 
cidadãos. O Programa busca: (i) criar 
uma rede de compartilhamento de 
conhecimentos por meio de palestras e 
JVU[L�KV�KL�PU[LYLZZL�KVZ�ZLY]PKVYLZ"�
(ii) incentivar o aperfeiçoamento 
continuado de competências técnicas 
L�JVTWVY[HTLU[HPZ"��PPP��HZZLN\YHY�V�
YLZWLP[V�n�KP]LYZPKHKL�L�NHYHU[PY�PUJS\ZqV"�
(iv) compartilhar boas práticas na área 
KL�NLZ[qV�KL�WLZZVHZ"��]��KLZLU]VS]LY�L�
incentivar a liderança como ferramenta 
propulsora de desenvolvimento de 
equipes. O programa tem ações para 
reconhecimento do trabalho dos 
servidores, encontros online periódicos, 
práticas de biopsicologia e técnicas para 
lidar com a ansiedade, e promover saúde 
integral no dia a dia.
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Em Minas Gerais, o projeto faz uma avaliação multidisciplinar de 
servidores com questões de desempenho e adaptação e, com 
isso, contribui com a qualidade das avaliações periciais com 
relatórios mais robustos e circunstanciados, permitindo decisões 
médicas mais seguras.

Com isso, é possível traçar estratégias de médio e longo prazo, 
para acompanhamento do servidor e planejar sua recuperação com 
o envolvimento do servidor e outros atores envolvidos, evitando a 
JYVUPÄJHsqV�KL�ZP[\Hs�LZ�WYLQ\KPJPHPZ�

De forma geral, o projeto fornece insumos para a construção de 
estratégias de ações gerais de capacitação em saúde mental. O projeto 
começa com a demanda da Secretaria, envolve pesquisa do histórico 
KV�ZLY]PKVY�UVZ�YLNPZ[YVZ�HKTPUPZ[YH[P]VZ�L�UV�JVU[H[V�JVT�WYVÄZZPVUHPZ�
L�LX\PWLZ�KL�\UPKHKLZ�HU[LYPVYLZ�L�JOLÄH�H[\HS�V\�WHZZHKH��JVTV�
JVSLNHZ�KL�[YHIHSOV"�JVT�TtKPJVZ�HZZPZ[LU[LZ��MHTPSPHYLZ�L�HTPNVZ�
do servidor. Envolve Avaliação Médica Pericial e a elaboração de 
relatório e encaminhamento. O Projeto é parte de uma política de saúde 
ocupacional integral, que busca o bem-estar do servidor por meio de 
\TH�YLSHsqV�MY\[xMLYH�L�ZH\Km]LS�KL�[YHIHSOV�UV�oTIP[V�KV�,_LJ\[P]V�
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Em Tocantins, o projeto oferece suporte 
aos servidores públicos com um quadro 
de adoecimento psíquico. A Secretaria 
de Administração celebrou termos de 
cooperação técnica com instituições de 
LUZPUV�WHYH�X\L�WYVÄZZPVUHPZ�KL�ZH�KL�
em formação possam desenvolver 
atividades junto aos servidores a título de 
estágio curricular. Dentre as atividades 
LZ[qV�VÄJPUHZ��WHSLZ[YHZ��YVKH�KL�
conversa e terapia individual e coletiva.

O estado do Paraná implementou 
o programa PRUMOS, que Dispõe 
sobre Programa de Saúde Mental aos 
7YVÄZZPVUHPZ�KH�:LN\YHUsH�7�ISPJH�KV�
Estado, no âmbito da Secretaria de Estado 
KH�:LN\YHUsH�7�ISPJH��JVT�V�Ä[V�KL�
oferecer atendimento na área da saúde e da 
HZZPZ[vUJPH�ZVJPHS�L�KL�NHYHU[PY�H�L_LJ\sqV�
de programas de prevenção, diagnóstico 
e apoio aos policiais e peritos em todo o 
,Z[HKV��6Z�WYVÄZZPVUHPZ�KL�:LN\YHUsH�
Pública são atendidos pelos Centros de 
Atendimento Psicossociais (CAP) e Seções 
de Atendimento Psicossociais (SAP) a partir 
de: iniciativa própria, encaminhamento de 
WYVÄZZPVUHPZ�KH�mYLH�KL�ZH�KL"�ZVSPJP[HsqV�
KH�JOLÄH�PTLKPH[H��JVYYLNLKVYPH��Q\U[H�
KL�WLYxJPH�TtKPJH�V\�LU[PKHKLZ�L_[LYUHZ"�
solicitação de familiares ou colegas 
de equipe ou indicação da própria 
equipe do CAP ou SAP.
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2.4 Saúde física e reeducação  
de posturas
Oferecer um recurso terapêutico de reeducação postural para servidores 
JVT�X\LP_HZ�KL�KVY�UH�YLNPqV�KH�JVS\UH�]LY[LIYHS�V\�X\L�X\LPYHT�
prevenir tais dores.

Em Minas Gerais��V�WYVQL[V¹�,ZJVSH�KL�7VZ[\YH¹�M\UJPVUH�LT�MVYTH[V�
]PY[\HS�L�VMLYLJL�VYPLU[Hs�LZ�WVZ[\YHPZ�WHYH�TVKPÄJHsqV�KL�OmIP[VZ�
L�YLHSPaHsqV�KL�L_LYJxJPVZ�KL�HSVUNHTLU[V�KL�MVY[HSLJPTLU[V�KVZ�
músculos estabilizadores da coluna vertebral. O material de apoio está 
LT�\TH�JHY[PSOH�X\L�Km�H\[VUVTPH�WHYH�H�L_LJ\sqV�KVZ�L_LYJxJPVZ�
fora dos dias das aulas. São realizados 8 encontros, duas vezes por 
ZLTHUH��JVT�K\YHsqV�KL�HWYV_PTHKHTLU[L����TPU\[VZ��(�WHY[PJPWHsqV�
é voluntária mediante solicitação do próprio servidor.

����*VUKPs�LZ�LZWLJPHPZ�X\L�NLYLT�
economia para servidor
Projetos de oferta de descontos nos preços e/ou condições especiais 
para aquisições de produtos e serviços podem ter efeitos objetivos de 
gerar economia para os servidores e servidoras e, ainda, efeitos indiretos de 
sentimento de pertencimento e valorização e estímulo ao comércio local. 

Com a seleção do tipo de estabelecimentos parceiros, podem ser gerados, 
WVY�ÄT��LMLP[VZ�UV�J\PKHKV�JVT�H�ZH�KL�L�X\HSPKHKL�KL�]PKH�KVZ�ZLY]PKVYLZ��
Ações desse tipo dependem de parcerias do governo estadual com a rede de 
empresas da região.
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����,K\JHsqV�ÄUHUJLPYH� 
para os servidores
7YVQL[VZ�KL�WYVTVsqV�KH�LK\JHsqV�ÄUHUJLPYH�L�KV�JVUZ\TV�JVUZJPLU[L�
KL�WYVK\[VZ�ÄUHUJLPYVZ�WLSVZ�ZLY]PKVYLZ�W�ISPJVZ��JVU[YPI\P�WHYH�V�
combate ao endividamento excessivo. 6�LX\PSxIYPV�ÄUHUJLPYV�PU[LYMLYL�
diretamente no bem-estar do indivíduo e compreender e administrar as 
ÄUHUsHZ��WVY�TLPV�KL�WSHULQHTLU[V�KL�NHZ[VZ�L�WYVNYHTHsqV�KL�TL[HZ�KL�
investimentos, previne o endividamento, reduz o stress e pode contribuir para a 
saúde mental e emocional.

No Pará��V�WYVNYHTH�¸9LKL�KL�+LZJVU[VZ¹�
foi regulamentado em 2021, ampliando 
H�YLKL�KL�WHYJLPYVZ�WYt�L_PZ[LU[L��
possibilitando o acesso as academias, 
redes de farmácias, instituições de ensino, 
óticas, clínicas de reabilitação e estética, 
por meio de preços mais acessíveis com o 
intuito de incentivar a prevenção da saude 
do servidor e a sua boa qualidade de vida 
por meio de atividades físicas sistemáticas, 
além de contribuir para sua saúde mental e 
desenvolvimento da autoestima.

Registra-se o programa de descontos e benefícios desenvolvido pelo 
Estado de Minas Gerais.
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Em 2021, o governo de Tocantins 
elaborou um curso para servidores 
públicos, apresentando informações 
sobre as modalidades de empréstimos 
consignados e orientações sobre a 
YLHSPaHsqV�KV�WSHULQHTLU[V�ÄUHUJLPYV��
YLZZHS[HUKV�H�Z\H�PUÅ\vUJPH�UH�
qualidade de vida. As avaliações 
têm mostrado que os participantes 
consideram o conteúdo muito 
relevante e de alta qualidade.

2.7 Promoção de bem-estar e 
qualidade de vida
Ações de incentivo ao compartilhamento de habilidades e percepções 
sobre a vida ou sobre o estado em que vivem podem ser úteis para a 
valorização dos servidores e servidoras, para estimular o sentimento de 
pertencimento e estimular a participação das equipes de forma descontraída.

Destaca-se o programa de Qualidade de Vida desenvolvido pelo estado 
de Minas Gerais.
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EIXO 3:  
EFICIÊNCIA E TECNOLOGIA  
NA GESTÃO DE PESSOAS

3.1 Implantação do Sistema Integrado 
de Gestão de Pessoas

Um sistema de gestão de recursos humanos é uma solução digital que traz 
praticidade, agilidade, minimização de erros operacionais e economia 
de recursos materiais. Com a redução de trabalho essencialmente 
VWLYHJPVUHS��HZ�LX\PWLZ�WVKLT�ÄJHY�SP]YLZ�WHYH�KLZLTWLUOHYLT�H[P]PKHKLZ�
THPZ�JVTWSL_HZ��6�ZPZ[LTH�KL�HKTPUPZ[YHsqV�KL�YLJ\YZVZ�O\THUVZ�[LT�
funcionalidades como cadastro dos servidores e dependentes, registro do 
histórico funcional, folha de pagamento e avaliação de desempenho e agrega 
racionalização do gasto com pessoal, descentralização, quando pertinente, e 
LÄJPvUJPH�UH�LSHIVYHsqV�KH�-VSOH�KL�7HNHTLU[V�KV�,Z[HKV��LU[YL�V\[YHZ�

O estado do Pará criou um 
JVUJ\YZV�KL�MV[VNYHÄH��¸6SOHY�KL�
:LY]PKVY¹��X\L�[HTItT�OVTLUHNLPH�
as riquezas naturais e humanas da 
região e valoriza o turismo local. 
A iniciativa foi tão bem recebida 
que foi incorporada ao calendário 
regular de atividades da Secretaria 
de Planejamento e Administração, 
realizadas por ocasião do dia do 
servidor público.
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Em Santa Catarina�V�WYVNYHTH�¸.V]LYUV�:LT�7HWLS¹�TPNYV\��H�
partir de 2019, todos os processos administrativos e documentos 
produzidos no âmbito da administração pública para o formato 
LSL[Y�UPJV��LT�\T�ZPZ[LTH�KL�NLZ[qV�KL�WYVJLZZVZ�LSL[Y�UPJVZ"�UH�
área de gestão de pessoas, foi desenvolvido o “Portal de Serviços do 
:0.9/¹��\TH�WSH[HMVYTH�KL�H\[VH[LUKPTLU[V��JVT�H�KPZWVUPIPSPaHsqV�
de diversos serviços digitais aos servidores, c relacionados a questões 
funcionais, como controle de frequência, programação de férias, 
requerimento de licenças e afastamentos, agendamento de perícia 
médica, requerimento de benefícios e envio de declaração de bens e 
valores. Além da agilidade, o portal também permitiu ao servidor ser 
WYV[HNVUPZ[H�UH�NLZ[qV�KL�Z\HZ�PUMVYTHs�LZ�M\UJPVUHPZ"�UV�PU[\P[V�
de garantir a preservação dos dados dos servidores estaduais, o 
estado retomou o controle das ações operacionais e gerenciamento 
dos descontos consignados, com o desenvolvimento do “Módulo 
*VUZPNUHKVZ¹��UV�:PZ[LTH�0U[LNYHKV�KL�NLZ[qV�KL�9LJ\YZV�/\THUVZ�
(SIGRH), automatizando a autorização dos descontos por meio de 
acesso ao Portal de Serviços do SIGRH e a averbação pelo Portal 
da Consignatária.
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Em Pernambuco está sendo 
implementada uma nova solução 
de tecnologia da informação, o 
PEssoas - Sistema Integrado de 
Gestão, que contempla todos 
os subsistemas de gestão de 
pessoas em uma única plataforma, 
possibilitando a descentralização 
de processos e delegação de 
responsabilidades para os gestores 
de áreas, reposicionando à área para 
assumir um papel mais estratégico 
e consultivo. A solução em curso 
traz ainda ferramentas de suporte à 
tomada de decisão e a automação 
dos processos de trabalho.

No Piauí, já são observados 
maior controle e agilidade 
na elaboração da folha de 
pagamento, antecipando seu 
fechamento e antecipando 
a data de pagamento aos 
servidores do estado.
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Em Mato Grosso�H�NLZ[qV�KV�LZ[mNPV�YLT\ULYHKV�KV�WVKLY�L_LJ\[P]V�
KV�LZ[HKV�KL�TH[V�NYVZZV�OPZ[VYPJHTLU[L�MVP�L_LJ\[HKH�H[YH]tZ�KVZ�
sistemas oferecidos pelos agentes de integração ou outra ferramenta 
X\L�YLHSPaH�JVU[YVSL�KL�PUMVYTHs�LZ�KPZWVUx]LS���L_JLS���6�ZPZ[LTH�
estadual de administração de pessoas foi parametrizado para permitir 
a recepção desses estagiários, dentro das regras estabelecidas na 
legislação vigente. O Sistema permite: 1. o pagamento da bolsa e 
H\_xSPV�[YHUZWVY[L�KL�MVYTH�THPZ�JtSLYL�L�LT�WYHaV�YPNVYVZHTLU[L�
LZ[HILSLJPKV�����*VU[YVSL�THPZ�LÄJHa�KH�X\HU[PKHKL�KL�]HNHZ�UVZ�
[LYTVZ�KH�SLNPZSHsqV"����+PZWVUPIPSPaHsqV�KL�YLSH[}YPVZ�WHYH�H\_PSPHY�H�
tomada de decisões pelo estratégico.

3.2 Painéis de indicadores  
em gestão pessoas
A elaboração de painéis de indicadores para gerenciamento da informação 
sobre gestão de pessoas traz melhorias institucionais em vários âmbitos. 
De forma cotidiana, permite o TVUP[VYHTLU[V�LT�[LTWV�YLHS�KV�Å\_V� 
disponibilizando evidências úteis para a tomada de decisão estratégica, 
permitindo o monitoramento e o controle da dinâmica de pessoal com 
JVUÄHIPSPKHKL��KPZWVUPIPSPKHKL�L�WLYPVKPJPKHKL�KL�H[\HSPaHsqV�TLUZHS�V\�KPmYPH��
Também agrega transparência, com a disponibilização ao público de um 
Painel Estatístico de Pessoal. 

É também uma ferramenta útil para transições de governo, pois 
contribui com a criação de memória institucional. Em um movimento de 
retroalimentação, a construção dos painéis enseja melhorias nos próprios 
bancos de dados e na gestão da informação.
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Em 2021, o Rio Grande do Sul iniciou 
a criação do Painel de Indicadores em 
Gestão de Pessoas com o mapeamento 
dos dados de gestão de pessoas, o 
tratamento e carregamento de arquivos 
e informações em um Data Lake. A partir 
disso, estão sendo elaborados painéis 
para visualização centralizada e atualizada. 
O projeto permitiu que as áreas de gestão 
de pessoas desenvolvessem seus próprios 
WHPUtPZ��YLZ\S[HUKV�LT�THPVY�ÅL_PIPSPKHKL�L�
precisão no uso dos dados para realização 
de atividades e tomada de decisão. Essa 
HWYV_PTHsqV�JVT�HZ�mYLHZ�ÄUHSxZ[PJHZ�
promove a difusão da cultura do uso de 
evidências e internaliza o cuidado com a 
inserção de dados, gerando boas práticas 
e correções retroativas na base.

Destacam-se os painéis de 
carreira desenvolvidos pelo 
estado de Goiás e o painel de 
acompanhamento de concursos 
públicos do estado do Ceará.
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3.3 Recadastramento anual dos 
servidores e servidoras
O recadastramento sistemático dos servidores permite a gestão dos 
dados de forma mais adequada.

Em Pernambuco, foi criado e implementado, nos anos de 2020 
e 2021, respectivamente, o “Painel de Gestão de Carreiras e 
7YV]PTLU[V¹�JVT�H�ÄUHSPKHKL�KL�YLMVYsHY�H�NLZ[qV�KL�WLZZVHS�H[YH]tZ�
da apresentação visual de importantes indicadores relacionados aos 
cargos e servidores do Estado, como: a distribuição de pessoal por 
cargo, tipo de vínculo, gênero e escolaridade nos órgãos e entidades 
KV�7VKLY�,_LJ\[P]V�,Z[HK\HS"�VZ�X\HU[P[H[P]VZ�KL�]HNHZ�VJ\WHKHZ�L�
KPZWVUx]LPZ�KVZ�JHYNVZ�L�LTWYLNVZ�LML[P]VZ�KV�,Z[HKV"�VZ�JVUJ\YZVZ�
realizados, principalmente, no que tange a distribuição de vagas e 
UVTLHs�LZ�WVY�JHYNV��mYLHZ�KL�NV]LYUV�L�SV[HsqV"�V�WHUVYHTH�KL�
idade e tempo de serviço dos servidores e empregados públicos 
LZ[HK\HPZ"�ILT�JVTV�V�WYVJLZZV�KL�H]HSPHsqV�KL�KLZLTWLUOV�
para progressão em carreira. Representando, assim, um valioso 
instrumento de antecipação, com foco no planejamento, e ressaltando 
a importância do cuidado com a integridade das informações durante 
ZL\�JHKHZ[YV��/m�HPUKH�H�WYL]PZqV�KL�L_WHUZqV�L�HWLYMLPsVHTLU[V�
da utilização da ferramenta com a conclusão da implementação do 
PEssoas - Sistema Integrado de Gestão.
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3.4 Dimensionamento e planejamento 
da força de trabalho
O limite prudencial de gastos com pessoal em relação à receita corrente 
líquida, estabelecido na Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF - Lei 
Complementar Federal nº 101/2000) impõe a vários governos estaduais 
YLZ[YPs�LZ�WHYH�H�JVU[YH[HsqV�KL�WYVÄZZPVUHPZ�LML[P]VZ�V\�[LTWVYmYPVZ��5LZZL�
cenário, o dimensionamento da força de trabalho apresenta-se como uma 
MLYYHTLU[H�X\L�WVZZPIPSP[H�nZ�PUZ[P[\Ps�LZ�YLTHULQHY�PU[LYUHTLU[L�Z\H�
mão de obra, com base em critérios objetivos, de forma a abrandar os efeitos 
da impossibilidade de reposição dos quadros de pessoal.

Em Pernambuco, o recadastramento anual visa a atualização 
cadastral dos servidores, inclusive contemplando os dados funcionais 
L_PNPKVZ�WLSV�:PZ[LTH�KL�,ZJYP[\YHsqV�+PNP[HS�KHZ�6IYPNHs�LZ�
Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas – eSocial. A realização 
do recadastramento é obrigatória e de responsabilidade dos 
ZLY]PKVYLZ�L�H�UqV�YLHSPaHsqV�UV�WYHaV�KLÄUPKV��WVKLYm�PTWSPJHY�LT�
bloqueio de pagamento.

No Acre, o recadastramento 
anual inclui também informações 
sobre a atualização da carteira de 
vacinação. O recadastramento 
é obrigatório e pode implicar na 
suspensão do pagamento do 
salário e na abertura de processo 
administrativo disciplinar.
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Em Minas Gerais, foi elaborado um 
Guia e um Curso EAD para capacitar 
órgãos e entidades do Estado 
para dimensionar a sua força de 
trabalho, por meio da aplicação da 
metodologia Mapa de Atribuição Por 
Produto (MAP). Com a metodologia 
t�WVZZx]LS�PKLU[PÄJHY�HZ�H[YPI\Ps�LZ�
KL�JHKH�\UPKHKL"�HZ�JVTWL[vUJPHZ�
e conhecimentos necessários para 
cada atividade e as necessidades de 
YLKLZLUOV�KL�WYVJLZZVZ"�TLUZ\YHY�H�
demanda/volume e o tempo gasto em 
cada entrega. A partir do diagnóstico é 
possível reorganizar a mão de obra para 
atender a demanda, sem necessidade 
KL�HTWSPHsqV�KVZ�X\HKYVZ�KL�WLZZVHS"�
planejar concursos públicos e processos 
ZLSL[P]VZ"�LU[YL�V\[YVZ�NHUOVZ�

Registra-se no Ceará novos 
estudos para o planejamento da 
força de trabalho e consolidação 
de metodologia e proposição de 
reposição de servidores.
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����9LN\SHTLU[HsqV�KV�[LSL[YHIHSOV
Com a pandemia do coronavírus, desencadeada em 2020, houve 
a necessidade de proteger a saúde dos servidores públicos sem 
PU[LYYVTWLY�V�ZLY]PsV�WYLZ[HKV�n�WVW\SHsqV��5LZZL�JVU[L_[V��]mYPVZ�
governos estaduais instituíram o regime de teletrabalho. Com o tempo, 
VIZLY]V\�ZL�[HU[V�X\L�OH]PH�KLTHUKH�WVY�WHY[L�KVZ�ZLY]PKVYLZ�KL�L_LJ\[HYLT�
Z\HZ�H[P]PKHKLZ�KL�MVYTH�YLTV[H"�X\HU[V�X\L�OV\]L�H\TLU[V�KH�LÄJPvUJPH�L�
redução de custos, em razão do melhor aproveitamento do tempo, redução 
de custos de deslocamento e aumento da produtividade dos servidores. Foi 
constatado ainda que há uma vantagem ambiental, com a diminuição de 
poluentes, do consumo de água, geração de esgoto, consumo de energia 
elétrica e gasto com papel nos órgãos e entidades públicos.

No Paraná, foi adotado modelo de reposição de servidores com 
objetivo de implementar uma política de reposição de pessoal que 
seja contínua, não havendo risco da contratação de servidores para 
KL[LYTPUHKVZ�JHYNVZ�ÄJHY�KLMHZHKH��(�JVU[YH[HsqV�KL�WLZZVHS�UV�
Estado deve atender ao art. 17 da Lei Complementar Federal 101, de 
2000. Por este artigo, os atos que criarem ou aumentarem despesa 
WVY�\T�WLYxVKV�Z\WLYPVY�H�KVPZ�L_LYJxJPVZ�KL]LYqV�ZLY�PUZ[Y\xKVZ�JVT�
H�LZ[PTH[P]H�KV�PTWHJ[V�VYsHTLU[mYPV�ÄUHUJLPYV�UV�L_LYJxJPV�LT�X\L�
deva entrar em vigor e nos dois subsequentes e demonstrar a origem 
KVZ�YLJ\YZVZ�WHYH�ZL\�J\Z[LPV��5LZ[L�JVU[L_[V��H�VYPNLT�KVZ�YLJ\YZVZ�
WVKL�ZLY�H�WY}WYPH�]HJoUJPH�KV�JHYNV��6�TVKLSV�JOHTHKV�KL�;H_H�KL�
9LWVZPsqV��KLÄUL�\T�WSHUV�KL�JVU[YH[HsqV�KL�UV]VZ�ZLY]PKVYLZ�UV�
estado do Paraná de forma que não aumente a despesa de pessoal, 
LZ[HILSLJLUKV�WLYJLU[\HPZ��7HYH�PZZV��JVUZPKLYV\�HZ�¸ZHxKHZ¹�KL�
ZLY]PKVYLZ�JVTV�MVU[L�KL�YLJ\YZVZ�WHYH�V�ÄUHUJPHTLU[V��PZ[V�t��VZ�
servidores atuais oportunamente sairão da atividade, o que permitirá 
ao Estado economizar recursos, os quais serão utilizados para custear 
as novas contratações.
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6Z�H]HUsVZ�[LJUVS}NPJVZ�[YV\_LYHT�YLJ\YZVZ�JHWHaLZ�KL�]PHIPSPaHY�
e acompanhar o trabalho. Há a ampliação e aceleração das formas de 
comunicação e tecnologias de informação que possibilitam o aperfeiçoamento 
do controle das entregas.

(Z�L_WLYPvUJPHZ�LZ[HK\HPZ�MVYHT�LZ[HILSLJPKHZ�HW}Z�H�análise da análise 
KL�JVU]LUPvUJPH�L�PU[LYLZZL�WVY�WHY[L�KVZ�}YNqVZ�L�LU[PKHKLZ� não 
sendo uma obrigação nem constituindo direito subjetivo do servidor. Foram 
L_JS\xKHZ�HZ�H[P]PKHKLZ�X\L��WVY�UH[\YLaH��L_PQHT�H�WYLZLUsH�KV�ZLY]PKVY��
bem como aquelas que não sejam passíveis de mensuração objetiva de 
KLZLTWLUOV�L�YLZ\S[HKVZ��-VYHT�PKLU[PÄJHKHZ�[HTItT�L_WLYPvUJPHZ�KL�
mapeamento dos processos e cálculo do tempo gasto com cada atividade 
realizada pelo servidor.

,Z[HKVZ�LT�X\L�t�WVZZx]LS�PKLU[PÄJHY�L_WLYPvUJPHZ�YLN\SHTLU[HKHZ�
de teletrabalho: Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Mato Grosso, Mato 
Grosso do Sul, Minas Gerais e Pará.

3.6 Digitalização dos prontuários 
médicos dos servidores

A digitalização de prontuários médicos periciais de servidores ativos e 
inativos HZZLN\YH�H�PU[LNYPKHKL��H�H\[LU[PJPKHKL�L�H�JVUÄKLUJPHSPKHKL�
KVZ�KVJ\TLU[VZ�L�HNYLNH�LÄJmJPH�L�ZLN\YHUsH�HV�H[LUKPTLU[V�
médico pericial. Há também a garantia de preservação da legibilidade dos 
documentos, maior organização e agilidade na localização de documentos.
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EIXO 4:  
DESEMPENHO E DESENVOLVIMENTO -  
QUALIFICAÇÃO E 
EDUCAÇÃO DOS SERVIDORES

4.1 Critérios para designação de 
funções comissionadas

(Z�M\Us�LZ�KL�JVUÄHUsH��[HTItT�\[PSPaHKHZ�WHYH�H[YPI\Ps�LZ�KL�KPYLsqV��
JOLÄH�L�HZZLZZVYHTLU[V�L�HWSPJHKHZ�L_JS\ZP]HTLU[L�HVZ�ZLY]PKVYLZ�LML[P]VZ��
devem possuir critérios objetivos para a sua concessão, que avaliem tanto 
HZ�H[YPI\Ps�LZ�KH�M\UsqV�X\HU[V�V�WLYÄS�WYVÄZZPVUHS�KV�ZLY]PKVY�HW[V�H�
desempenhá-la. Por outro lado, deve oferecer aos gestores dos órgãos e 
entidades, ferramentas que permitam a sua gestão.

No Pará, a digitalização do acervo e o 
descarte da documentação física estão 
LT�HUKHTLU[V��YLZVS]LUKV�KPÄJ\SKHKLZ�
de armazenamento atualmente 
enfrentadas. A digitalização é feita 
por mulheres privadas de liberdade, 
que recebem contraprestação pelo 
trabalho realizado, além de ser uma 
forma de inserção no mercado de 
trabalho após cumprimento da pena, 
em razão da capacitação ofertada pela 
Secretaria de Estado de Planejamento 
e Administração.
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Em Goiás, a regulamentação das Funções Comissionadas do Poder 
,_LJ\[P]V���-*7,Z�I\ZJV\�H[LUKLY�H�LZZLZ�YLX\PZP[VZ��5V�HZWLJ[V�KH�
gestão, criou o Sistema de Cotas, no qual, a partir de um valor global, 
V�[P[\SHY�KV�}YNqV�V\�LU[PKHKL�KLÄUL�H�JVTWVZPsqV�KHZ�Z\HZ�-*7,Z��
VIZLY]HKVZ�VZ�X\HU[P[H[P]VZ�TxUPTV�L�Tm_PTV�KL�JV[HZ�WVY�-*7,��
Essa composição de cotas pode ser revista semestralmente, para 
X\L�V�[P[\SHY�[LUOH�H�ÅL_PIPSPKHKL�KL�HQ\Z[m�SHZ�nZ�ULJLZZPKHKLZ�KV�
ZL\�}YNqV��(PUKH��WHYH�X\L�H�JVTWVZPsqV�ZLQH�KLÄUPKH�JVT�JYP[tYPVZ�
VIQL[P]VZ�MVP�LZ[HILSLJPKH�H�JVTWSL_PKHKL��[LUKV�JVTV�WHYoTL[YVZ�
V�PTWHJ[V��oTIP[V�KL�HSJHUJL�KVZ�YLZ\S[HKVZ��L�H�KPÄJ\SKHKL��Ux]LS�
L_PNPKV�KL�JVTWL[vUJPHZ�KV�ZLY]PKVY���(�JVTWSL_PKHKL�t�KP]PKPKH�LT�
JPUJV�MHP_HZ!�T\P[V�IHP_H��IHP_H��TtKPH��HS[H�L�T\P[V�HS[H�

E para estabelecer critérios objetivos na concessão ao servidor 
KL]LT�ZLY�VIZLY]HKHZ�H�JVTWSL_PKHKL�KHZ�H[YPI\Ps�LZ�KHZ�H[P]PKHKLZ�
desempenhadas por ele, bem como o nível de responsabilidade em 
sua área de atuação.

Esse novo modelo de aplicação das Funções Comissionadas do 
7VKLY�,_LJ\[P]V�[YV\_L�NYHUKL�H\[VUVTPH�HVZ�NLZ[VYLZ�KHZ�WHZ[HZ��
]PZ[V�X\L�HU[LZ�VZ�]HSVYLZ�LYHT�Ä_VZ�L�H�KPZ[YPI\PsqV�LU[YL�VZ�
}YNqVZ�UqV�WVZZ\xH�H�HUmSPZL�KH�JVTWSL_PKHKL�KL�Z\HZ�H[P]PKHKLZ�L�
atribuições e maior clareza e objetividade aos servidores acerca dos 
valores aplicados na sua concessão.
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����)VUPÄJHsqV�WVY�YLZ\S[HKVZ�L�
premiação pela atuação inovadora

(�IVUPÄJHsqV�WVY�YLZ\S[HKVZ�JVUZPZ[L�LT�\TH�prestação pecuniária 
eventual, desvinculada dos vencimentos e salários dos servidores em 
atividade, e atrelada ao desempenho das unidades administrativas do 
}YNqV�V\�LU[PKHKL��A mensuração de desempenho é feita a partir de metas 
WYL]PHTLU[L�LZ[HILSLJPKHZ��KL�HJVYKV�JVT�PUKPJHKVYLZ�LZWLJxÄJVZ�

O projeto promove a valorização do servidor sem gerar problemas 
orçamentários, dado que não se estende aos servidores inativos, por não se 
JVUÄN\YHY�LT�YLHQ\Z[L�KL�ZHSmYPVZ��6\[YH�]HU[HNLT�t�LSPTPUHY�H�Z\IQL[P]PKHKL�
ao vincular o pagamento de bônus ao desempenho institucional e não à 
H]HSPHsqV�PUKP]PK\HS��(StT�KPZZV��V�WHNHTLU[V�KL�IVUPÄJHs�LZ�MHa�JVT�X\L�V�
servidor se sinta mais conectado ao seu órgão de trabalho e mais responsável 
pelos resultados alcançados pela administração pública.

No Ceará o Sistema de Gestão de Pessoas - Cargo em Comissão 
�:.7�:**��Z\YNP\�JVT�V�PU[\P[V�KL�KHY�THPVY�JLSLYPKHKL��LÄJPvUJPH��
transparência e economia para todo o processo de provimento de 
JHYNV�LT�JVTPZZqV�L�KHZ�M\Us�LZ�KL�JVUÄHUsH�KH�HKTPUPZ[YHsqV�
direta, autarquias, fundações, empresas públicas e sociedades de 
economia mista. O sistema envolve todos os processos relacionados a 
UVTLHsqV�L�L_VULYHsqV�KL�JHYNVZ�LT�JVTPZZqV��KLZKL�H�ZVSPJP[HsqV�
até a publicação do ato/portaria, de forma virtuais, possibilitando 
maior rapidez e economia para o Estado.
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����7YVNYHTHZ�KL�X\HSPÄJHsqV�KVZ�
servidores e servidoras
(Z�PUPJPH[P]HZ�KL�X\HSPÄJHsqV�KVZ�ZLY]PKVYLZ�L�ZLY]PKVYHZ�ZqV�PTWVY[HU[LZ�
para fomentar a cultura da aprendizagem no governo, modernizar as 
instituições públicas ao incentivar o aprimoramento continuado e a 
aquisição de novas habilidades por parte do corpo funcional. 

No Ceará, desde 2009, servidores 
com atuação inovadora recebem uma 
medalha de Mérito Funcional e um 
prêmio equivalente a um salário mensal. 
A iniciativa pretende reconhecer o 
trabalho e incentivar a boa atuação 
funcional. São premiadas ações 
voltadas à melhoria da gestão pública, 
ZPTWSPÄJHsqV�KL�WYVJLZZVZ��HY[PJ\SHsqV�
entre planejamento e orçamento, 
LÄJPvUJPH�UV�\ZV�KVZ�YLJ\YZVZ��
efetividade de resultados, capacidade 
de resposta às demandas dos cidadãos, 
transparência das ações, satisfação dos 
usuários e valorização do servidor.

Em 2021, o Estado de São Paulo LZ[LUKL\�H�WYm[PJH�WYt�L_PZ[LU[L�LT�
alguns órgãos e entidades para toda a administração pública, visando 
consolidar, ainda mais, as boas práticas de meritocracia.
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Além de despertar senso crítico do servidor acerca de seu desempenho 
WYVÄZZPVUHS�JVT�]PZ[HZ�n�TLSOVYPH�KVZ�ZLY]PsVZ�WYLZ[HKVZ�n�ZVJPLKHKL�L�
de valorizar o servidor público e o desenvolvimento do capital humano/
intelectual individual.

Em Minas Gerais, foi criada uma 
plataforma de capacitação à distância 
por meio do Moodle e estão sendo 
disponibilizados cursos em temáticas da 
área central, conforme as competências 
da SEPLAG. O uso de EaD ampliou 
o quantitativo de acessos, fortaleceu 
a ação e ampliou o protagonismo 
dos servidores em relação ao próprio 
desenvolvimento, ao proporcionar 
ÅL_PIPSPKHKL�KL�OVYmYPV�L�SVJHS��L�
possibilidade de escolha do curso.

No Pará��V�WYVNYHTH�¸8\HSPÄJH�:LY]PKVY¹�MVP�JYPHKV�LT�������PUJLU[P]H�
VZ�ZLY]PKVYLZ�W�ISPJVZ�H�WHY[PJPWHYLT�KL�J\YZVZ�L�L_[LUZ�LZ�WHYH�
X\HSPÄJHsqV�L�KLZLU]VS]PTLU[V�KL�UV]HZ�OHIPSPKHKLZ�JVUJLKLUKV�
folgas aos servidores que realizarem cursos relacionados, direta ou 
PUKPYL[HTLU[L��nZ�mYLHZ�LZWLJxÄJHZ�KL�Z\H�H[\HsqV�



50 03 | Gestão de PessoasGuia de Transição de Governo

4.4 Nivelamento de conhecimento para 
novos servidores
A iniciativa consiste em disponibilizar uma capacitação voltada para novos 
servidores - efetivos ou comissionados - com noções básicas de Direito 
Administrativo, Estatuto do servidor (direitos, deveres e penalidades), 
normas legais importantes e ferramentas gerenciais.

Em Pernambuco��WVY�YLJVUOLJLY�H�X\HSPÄJHsqV�KVZ�ZLY]PKVYLZ�
como fundamental para gerar maior comprometimento, motivação 
e melhores entregas à população e, consequentemente, serviços 
públicos prestados com maior qualidade, em 2020, houve avanços 
na interiorização do conhecimento e possibilidade de uma maior 
formação do servidor público e da sociedade em geral, através 
do Centro de Formação dos Servidores Públicos do Estado de 
Pernambuco. Com o ensino a distância, ocorreu um fortalecimento 
KHZ�Hs�LZ�LK\JHJPVUHPZ�WLYTP[PUKV�THPVY�ÅL_PIPSPKHKL�KL�OVYmYPV�L�
local para as capacitações e treinamentos oferecidos.

No Rio de Janeiro, o curso é 
obrigatório para pessoas ingressantes 
no governo estadual e é ofertado 
na plataforma EaD, com carga 
OVYmYPH�KL���OVYHZ�
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����(WYV_PTHsqV�LU[YL�NV]LYUVZ�L 
�V�JVUOLJPTLU[V�JPLU[xÄJV�JVT�
estratégia de Gestão de Pessoas
(�HWYV_PTHsqV�KH�NLZ[qV�W�ISPJH�KV�JVUOLJPTLU[V�JPLU[xÄJV�WVKL�JVU[YPI\PY�
para aperfeiçoar as políticas públicas, com a disseminação e transferência 
da tecnologia acadêmica para a administração pública. O relacionamento 
pode se dar com a articulação entre as demandas da gestão pública e o 
KLZLU]VS]PTLU[V�KL�WLZX\PZHZ�JPLU[xÄJHZ�L�JVT�H�H[\HsqV�KL�WLZX\PZHKVYLZ�
UVZ�}YNqVZ�KH�HKTPUPZ[YHsqV�W�ISPJH��,ZZH�HWYV_PTHsqV�WLYTP[L�H�
PKLU[PÄJHsqV�KL�ZVS\s�LZ�KL�JPvUJPH��[LJUVSVNPH�L�PUV]HsqV�X\L�WVKLT�ZLY�
implantadas para melhorar os serviços públicos e atender melhor a população.

No Ceará o Programa Cientista- Chefe, 
que tem como objetivo articular a pesquisa 
JPLU[xÄJH�KLZLU]VS]PKH�UHZ�0UZ[P[\Ps�LZ�
de Ensino Superior com sede no Estado 
com as demandas da gestão pública, 
em benefício da sociedade, com o intuito 
de estabelecer novas formas de atender 
HZ�KLTHUKHZ�JVTWSL_HZ�HK]PUKHZ�
da sociedade. O Programa Cientista-
Chefe promove, de forma sistemática 
e gradual, a introdução e aplicação do 
JVUOLJPTLU[V�JPLU[xÄJV�UHZ�mYLHZ�KL�
atuação do Estado, por meio da inovação, 
disseminação e transferência da tecnologia 
na modernização e no aperfeiçoamento das 
políticas públicas e tomada de decisão, pelo 
aprimoramento do uso do conhecimento e 
KH�PU[LSPNvUJPH�JPLU[xÄJH�ULZZHZ�LZMLYHZ�
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����4VKLYUPaHsqV�KL�WYVNYHTHZ� 
de gestão do desempenho de 
servidores e servidoras
A atualização da política de gestão do desempenho é importante para 
tornar os processos de avaliação de desempenho dos servidores mais 
transparentes e efetivos. A modernização acontece por meio da revisão 
KHZ�KLZJYPs�LZ�KVZ�WLYÄZ�KL�JVTWL[vUJPHZ�LZZLUJPHPZ�L�NLYLUJPHPZ�L�UH�
alteração de regras gerais, aplicáveis à Gestão do Desempenho, no âmbito 
da Administração Direta, Autárquica e Fundacional. O processo pode ser 
enriquecido com benchmarkings, Pesquisas de Percepção com Servidores 
L�.LZ[VYLZ�7�ISPJVZ��6ÄJPUHZ�KL�-LLKIHJR�JVT�HZ�<UPKHKLZ�:L[VYPHPZ�+L�
Recursos Humanos e Entrevistas com Atores-Chave.

5H�L_WLYPvUJPH�KV�LZ[HKV�KL�Minas Gerais, o projeto permitiu 
PTWSLTLU[HY�H�YL]PZqV�KVZ�WLYÄZ�KL�JVTWL[vUJPHZ�LZZLUJPHPZ�L�
NLYLUJPHPZ�KLP_HUKV�VZ�JVT�\TH�SPUN\HNLT�THPZ�ZPTWSLZ�L�KPYL[H��
,ZWLJPÄJHTLU[L�LT�YLSHsqV�n�H]HSPHsqV�KVZ�ZLY]PKVYLZ��MVP�JVUZ[Y\xKV�
um novo formulário de Plano de Gestão do Desempenho Individual, 
mais conectado ao Instrumento de Avaliação e incluída a autoavaliação 
JVTV�Z\IZxKPV�WHYH�H]HSPHsqV�KL�KLZLTWLUOV�YLHSPaHKH�WLSH�JOLÄH�
ou Comissão de Avaliação. Já na avaliação das lideranças, que é 
YLHSPaHKH�UV�MVYTH[V�KL����¢��JOLÄH��H\[VH]HSPHsqV�L�TLTIYVZ�KL�
equipe), foi alterada a regra da avaliação dos membros de equipe, 
YL[PYHUKV�ZL�HZ�H]HSPHs�LZ�L_[YLTHZ��JVT�V�PU[\P[V�KL�L]P[HY�H�
ocorrência de represálias.
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EIXO 5:  
POLÍTICAS PARA LIDERANÇA

����7YVNYHTH�KL�H[YHsqV� 
e pré-seleção de lideranças
Utilizar metodologias de recrutamento para cargos comissionados e 
NYH[PÄJHKVZ��[YHaLUKV�W\ISPJPKHKL�HV�WYVJLZZV�KL�ZLSLsqV��\[PSPaHUKV�YLX\PZP[VZ�
JSHYVZ�L�WVZZPIPSP[HUKV�H�WHY[PJPWHsqV�KL�[VKVZ�VZ�WYVÄZZPVUHPZ�PU[LYLZZHKVZ��
dentro e fora dos órgãos demandantes. 

No Estado de Mato Grosso passou por 
uma reformulação da avaliação anual de 
desempenho dos servidores públicos 
JP]PZ�KV�7VKLY�,_LJ\[P]V��:L\�LZJVWV�
de atuação foi ampliado, permitindo não 
apenas a mensuração do desempenho 
WHYH�ÄUZ�KL�WYVNYLZZqV��THZ�[HTItT�
H�PKLU[PÄJHsqV�KHZ�ULJLZZPKHKLZ�KL�
KLZLU]VS]PTLU[V�WYVÄZZPVUHS�KVZ�ZLY]PKVYLZ�
e de sua produtividade. Além disso, tornou 
o papel do líder e do próprio servidor 
avaliado mais atuante no processo de 
avaliação de desempenho, a partir da 
autoavaliação e da atuação do líder como 
desenvolvedor de sua equipe por meio da 
delegação e acompanhamento de metas 
de produtividade, da elaboração de plano 
de desenvolvimento individual com foco 
em competências.
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Essa é a fórmula de projetos de atração e seleção de lideranças que, 
HStT�KL�LX\PSPIYHY�JVTWL[LUJPHZ�ULJLZZmYPHZ�WHYH�V�KLZHÄV�KV�JHYNV�L�
JVUÄHUsH��JVU[YPI\LT�WHYH�H�PKLU[PÄJHsqV�KL�[HSLU[VZ�L�H�YLHSPaHsqV�KL�
processos seletivos alinhados às competências comportamentais e técnicas 
KL�PKLHPZ�WHYH�JHKH�JHYNV��I\ZJHUKV�HKLX\HY�V�WLYÄS�KV�JHUKPKH[V�nZ�
vagas de liderança.

Estratégias dessa natureza têm sido implantadas com a cooperação técnica 
da parceria Vamos (formada pelas Fundações Lemann, Humanize e Republica.
org) em vários governos estaduais do país. Os processos seletivos envolvem 
a área responsável pelo projeto e a área demandante de um novo 
WYVÄZZPVUHS�L�THU[tT�H�KPZJYPJPVUHYPLKHKL�KV�H�JOLML�KH�WHZ[H�WHYH�
ZLSLJPVUHY��LU[YL�HZ�WLZZVHZ�THPZ�HW[HZ��HX\LSH�X\L�TLSOVY�H[LUKLYm�nZ�
suas expectativas. A seleção é estruturada em uma matriz de competências 
e as etapas podem envolver a avaliação de currículos, realização de testes 
e entrevistas. As estratégias que estão sendo aplicadas nos estados, por 
intermédio da parceria com a Vamos, envolvem os pilares: Atração e Pré 
Seleção, Engajamento (políticas de reconhecimento, engajamento e retenção), 
Desenvolvimento e Desempenho.

Em funcionamento desde 2019 no 
Rio Grande do Sul, o programa de 
ZLSLsqV�KL�WYVÄZZPVUHPZ�WHYH�M\Us�LZ�
estratégicas na administração pública 
já selecionou 60 pessoas para postos 
de liderança, em especial nas áreas 
da educação, gestão de pessoas 
e gestão patrimonial. Desde 2020 
o programa é acompanhado como 
Projeto Estratégico no Sistema 
de Monitoramento Estratégico do 
Estado, e tem o seu próprio site.
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����:PZ[LTH�KL�NLZ[qV�KL�KLZLTWLUOV�
e desenvolvimento de lideranças
É fundamental assegurar que as lideranças selecionadas para 
JHYNVZ�LZWLJxÄJVZ�LZ[LQHT�HW[HZ�L�LT�WYLWHYHsqV�JVU[xU\H�WHYH�V�
LUMYLU[HTLU[V�KVZ�KLZHÄVZ�[xWPJVZ�KV�ZL[VY�W�ISPJV��JVUZPKLYHUKV�
as complexidades da atuação do governo estadual. Políticas de 
desenvolvimento de pessoas no âmbito de governos comumente são 
negligenciadas. Mesmo quando há recursos para desenvolvimento de pessoas, 
há pouco incentivo para aplicação do que se aprendeu durante o processo 
de aprimoramento.

Essas circunstâncias podem motivar a JYPHsqV�KL�LZ[YH[tNPHZ�LZWLJxÄJHZ�
WHYH�HJVTWHUOHTLU[V�KLZZLZ�WYVÄZZPVUHPZ��JVT�MVJV�UH�NLZ[qV�WVY�
competências. (s�LZ�IHZLHKHZ�UVZ�LP_VZ�KL�KLZLTWLUOV�L�KLZLU]VS]PTLU[V�
WVKLT�[LY�LMLP[VZ�ILUtÄJVZ�UH�H]HSPHsqV�KV�HSJHUJL�KHZ�LU[YLNHZ�WHJ[\HKHZ�
WLSHZ�JOLÄHZ�L�UH�L]VS\sqV�KHZ�JVTWL[vUJPHZ�KHZ�WY}WYPHZ�SPKLYHUsHZ�

Em Minas Gerais, o Programa Transforma Minas foi implantado 
em 2019 e já realizou mais de 240 processos seletivos e teve 216 
lideranças nomeadas. A metodologia praticada pelo Vetor Brasil nos 
processos de seleção de lideranças foi absorvida pelo Núcleo do 
Programa e adaptada à cultura do estado. Em 2020, foi implantado 
um Sistema Informatizado para realização dos processos seletivos 
e em 2022 foi publicada uma Resolução Conjunta estabelecendo as 
diretrizes dessa frente de trabalho.
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����.LZ[qV�KH�*\S[\YH�6YNHUPaHJPVUHS�
e Política de Gestão Estratégica de 
Lideranças
O reconhecimento do potencial estratégico de valorização das pessoas 
como os efetivos agentes de transformação da realidade organizacional 
e, consequentemente, da própria política pública pode motivar a criação 
de projetos de instauração de uma nova cultura organizacional, 
centrada nas pessoas.

Em Minas Gerais��H�L_WLYPvUJPH�
se baseia em duas metodologias. 
Para o alcance das entregas 
é utilizado um instrumento de 
WSHULQHTLU[V�X\L�[YHsH�KL���H���
metas vindas do planejamento 
estratégico governamental ou 
de uma entrega estabelecida 
pela área. O desenvolvimento é 
analisado a partir da ferramenta 
Portfólio de Desenvolvimento. 
Nela, os participantes fazem 
YLÅL_�LZ�WLZZVHPZ�ZVIYL�V�ZL\�
desenvolvimento e estruturam 
um plano de ações para uma 
determinada competência, que será 
trabalhada durante todo o ciclo.



57 03 | Gestão de PessoasGuia de Transição de Governo

No Rio Grande do Sul, o Projeto Envolver buscou melhorar o 
ambiente de trabalho, fomentando gestores e servidores públicos 
mais comprometidos e engajados, voltados para soluções e 
resultados. A proposta surgiu a partir da incorporação de novas 
formas de pensar e agir no funcionalismo e da construção de 
ações estruturadas para que gestores e servidores fossem mais 
protagonistas na geração de resultados para os cidadãos e de 
um ambiente propício à inovação. Foi realizado um diagnóstico 
e, na sequência, encontros para a construção de trilhas de 
desenvolvimento, para operacionalizar o processo de mudança.

No Ceará foi instituída a lei Nº17.931, de 21 de fevereiro de 2022. 
A Política de Gestão Estratégica de Lideranças tem por objetivo 
transformar a gestão de pessoas por meio de estratégias e ações 
para o desenvolvimento de lideranças que incentivem o engajamento 
e o comprometimento dos agentes públicos e otimizem o ambiente 
organizacional, visando à construção de um Estado mais inovador, 
inclusivo e justo com foco na melhoria dos resultados entregues 
n�ZVJPLKHKL��HStT�KL�HWYV_PTHY�H�ZVJPLKHKL�L�V�WVKLY�W�ISPJV��(�
Política de Gestão Estratégica de Lideranças abrange as sistemáticas 
de atração, pré-seleção, desempenho, desenvolvimento, engajamento 
L�YL[LUsqV�KL�SxKLYLZ�X\L�ZLYqV�L_LJ\[HKHZ�WHYH�PTWSLTLU[HsqV�KH�
Política de Gestão Estratégica de Lideranças. A Política de Gestão 
Estratégica de Lideranças observará os princípios da justiça, da 
amplitude, do mérito, da transparência e da democratização do 
HJLZZV�n�PUMVYTHsqV��WHKYVUPaHsqV��KP]LYZPKHKL�L�PUJS\ZqV��LÄJPvUJPH�
L�LÄJmJPH��PTWHYJPHSPKHKL��HV�HWYLUKPaHKV�JVTWHY[PSOHKV�L�n�H[\HsqV�
JVSHIVYH[P]H��5H�SLP�ÄJV\�PUZ[P[\xKV�V�*VTP[v�KL�.LZ[VY�KH�7VSx[PJH�KL�
.LZ[qV�,Z[YH[tNPJH�KL�3PKLYHUsHZ�UV�oTIP[V�KV�7VKLY�,_LJ\[P]V��JVT�
H�ÄUHSPKHKL�KL�KLÄUPY�H�7VSx[PJH�KL�.LZ[qV�,Z[YH[tNPJH�KL�3PKLYHUsHZ�
L�JYPHKV�V�JHYNV�KL�:LJYL[mYPV�,_LJ\[P]V�KL�7VSx[PJHZ�,Z[YH[tNPJHZ�
para Lideranças no quadro da Secretaria do Planejamento e Gestão.
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Recomendações
A seguir, elencam-se algumas recomendações para governos que 
buscam institucionalizar desde a transição de governo uma visão 
estratégica de gestão de pessoas. As recomendações não geram efeitos 
positivos somente quando institucionalizadas cem por cento delas, mas, 
a cada ação implementada, as chances de sucesso de um bom governo 
tendem a aumentar. 

Neste sentido, evidencia-se o papel 
da área de gestão de pessoas 
como membro das equipes 
de transição de governo, ora 
dedicando-se a implementar ações 
LZWLJxÄJHZ�KH�mYLH��JVUMVYTL�
KL[HSOHTLU[V�HIHP_V��ILT�JVTV�
de consultor interno da organização 
em virtude de seu caráter 
holístico e transversal na estrutura 
governamental.
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A importância  
da Agenda
A agenda de compras governamentais é temática de grande relevância 
para a Administração Pública, seja porque representa boa parte dos 
gastos públicos, seja por consistir em plataforma para realização 
de políticas públicas ou, ainda, por serem as próprias aquisições e 
contratações políticas públicas per si.

Segundo estudos do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA), o 
poder de compras governamental girava, entre 2006-2017, em torno de 
12,5% do PIB - Produto Interno Bruto,

(...) sendo que o governo federal representa pouco 
mais da metade desse mercado (6,8%). Os municípios 
e os estados brasileiros ocupam a segunda e a 
terceira posições, respectivamente. A participação 
média das compras governamentais no PIB para o 
período foi de 3,2% para os municípios e 2,2% para 
os estados. (RIBEIRO; INÁCIO JÚNIOR, 2019, p. 18). [grifos nossos]

Por essa perspectiva tem-se que, para além de gastos, as compras 
públicas são responsáveis pelo desenvolvimento nacional, o qual, 
somado à dimensão da sustentabilidade, compõe um dos objetivos 
e um dos princípios das contratações previstos nas normas gerais de 
licitações e contratações, como a Lei Federal n° 8.666, de 21 de junho 
de 1993 (art. 3°), e a recente Lei Federal n° 14.133, de 1° de abril de 2021 
(artigos 5° e 11), esta conhecida com Nova Lei de Licitações e Contratos 
Administrativos - NLLC.

01  02  03  04  05
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É, portanto, instrumento que permite

(...) que o Estado cumpra suas funções perante os 
cidadãos, seja em virtude da utilização dos bens e 
serviços adquiridos pela máquina pública, seja nas 
situações em que as aquisições são destinadas 
a abastecer a população do país. (RIBEIRO; INÁCIO 
JÚNIOR, 2019, p. 26).
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+LZHÄVZ
Nesse contexto, realizar compras públicas pressupõe, além do domínio 
de um extenso rol de normatizações (entre leis, decretos, instruções 
normativas, resoluções, portarias etc.), um conhecimento aprofundado 
sobre procedimentos, sistemas informatizados, recomendações e 
determinações de órgãos de controle (internos e externos), bem como 
posicionamentos judiciais, exigindo que os colaboradores envolvidos tenham 
segurança e assertividade em sua atuação. Como bem pontuam Costa e Terra,

(...) a atividade de compras é bastante complexa, 
principalmente no âmbito público, que possui normativos 
e processos mais rígidos, ao contrário do âmbito privado, 
como destaca Garcia (2016).

Outra questão importante é a pressão política 
que sofre a área de suprimentos, tornando mais 
KLZHÄHKVYH�H�H[\HsqV�L�HZ�WYVWVZ[HZ�KL�TVKPÄJHsqV�
na área de compras governamentais.�,ZZL�KLZHÄV�
é estabelecido pelo fato de que as aquisições 
governamentais possuem múltiplas funções, não 
WVKLUKV�ZLY�KLZZH�MVYTH�LU[LUKPKHZ�JVTV�\T�ÄT�LT�ZP�
mesmo. (Santana, 2015).

Ao se ampliar o entendimento das compras públicas, 
estas deixam de ser consideradas uma atividade 
meramente rotineira e passam a ser entendidas como 
parte do processo de logística das organizações, tanto 
públicas como privadas, de forma inter-relacionada 
com os outros setores da organização��PUÅ\LUJPHUKV�
L�ZLUKV�PUÅ\LUJPHKHZ�UHZ�[VTHKHZ�KL�KLJPZ�LZ�
estratégicas. (Martins; Alt, 2001).
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Essa aproximação com o setor estratégico já é percebida 
no setor privado, no qual em muitos casos as compras 
se alinham aos objetivos institucionais, ganhando 
tal destaque devido ao valor agregado que geram 
para a organização. (Baily et al., 2000). (COSTA; TERRA; 2019, 
p. 12). [grifos nossos]

;HS�JLUmYPV��UVZ��S[PTVZ�TLZLZ��[LT�ZL�[VYUHKV�THPZ�KLZHÄHKVY��JVT�H�LKPsqV�
da Lei Federal n° 14.133, de 2021, que a partir de abril de 2023, passará a ser 
a única lei geral de licitações vigente, e que tem exigido um grande esforço 
de regulamentação pelos entes, bem como de adequação de procedimentos, 
ZPZ[LTHZ��HStT�KH�JHWHJP[HsqV�KVZ�JVSHIVYHKVYLZ��6Z�KLZHÄVZ�KL]LT�ZL�
não só pela novidade do normativo, como por todo o esforço que os entes 
têm tido para implementar as regras, bem como manter toda a estrutura 
atual funcionando e atendendo às necessidades públicas, sendo um 
fator de sobrecarga para muitos setores. Por outro lado, a NLLC traz grandes 
oportunidades de melhoria das contratações por meio de instrumentos que 
ganharam maior destaque como o planejamento de compras, a governança, a 
centralização de compras, a inovação, dentre outros.

Pelos motivos expostos tem-se clara a importância da temática das compras 
públicas e, consequentemente, dos cuidados que devem ser tomados, em 
especial, em um momento de transição governamental. Isso porque 
há toda uma estrutura cujo funcionamento tem que ser garantido e que, 
no cenário atual, demanda maior atenção em função de uma transição 
UVYTH[P]H�KL�NYHUKL�PTWHJ[V�L�X\L�YLÅL[PYm�[HU[V�UH�MVYTH�KL�VYNHUPaHsqV�
das administrações, como na capacidade de aproveitamento da janela de 
oportunidade de trazer avanços.

Em que pese o caráter estratégico e transformador das compras 
públicas exposto no item anterior, fato é que o tema ainda é percebido, por 
grande parte dos atores como procedimentos estritamente de área-meio 
e, portanto, muitas vezes não priorizado na agenda governamental e não 
PKLU[PÄJHKV�JVTV�VWVY[\UPKHKL�KL�TLSOVYPH�KV�NHZ[V�W�ISPJV�L�KH�WYLZ[HsqV�
de serviços públicos. Esse entendimento deve-se ao fato de as compras 
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ZLYLT�PKLU[PÄJHKHZ�“(...) como sendo uma ferramenta utilizada para suprir a 
administração pública de bens e serviços essenciais para a execução das 
políticas públicas e de seu funcionamento”, e por isso, limitadas a “(...) uma 
função administrativa que abarca tarefas e processos de aquisição de bens, 
serviços e obras de engenharia.” (COSTA; TERRA; 2019, p. 20).

Todavia, essa visão necessita ser alterada, uma vez que

Alçar as compras públicas a um patamar mais elevado 
que aquele estabelecido por sua função clássica, 
ampliando seus propósitos e responsabilidades, 
TVKPÄJH�[HTItT�H�Z\H�PTWVY[oUJPH�WHYH�V�Z\JLZZV�KH�
organização. Assim, uma função de compras que busca 
ZLY�LÄJHa�L�LÄJPLU[L�UHZ�Z\HZ�TPZZ�LZ�KL]L�YLÅL[PY�\TH�
abordagem consistente, multifuncional e multidisciplinar. 
Para permitir tais abordagens, deve-se buscar a 
integração de todos os stakeholders, permitindo ao órgão 
\TH�]PZqV�PU[LNYHKH�JHWHa�KL�HQ\Km�SV�H�KLÄUPY�TLSOVY�
Z\HZ�ULJLZZPKHKLZ�L�PKLU[PÄJHY��ZLSLJPVUHY�L�NLYLUJPHY�
provedores de bens e serviços (U.S. Government Accountability 
2τFH�ò�*$2��������

[...]

Essa visão estratégica deve ser compartilhada 
pelo responsável pelo setor de compras, aspecto 
KPÄJ\S[HKV�UHZ�VYNHUPaHs�LZ�IYHZPSLPYHZ�WLSH�MHS[H�
KL�WYVÄZZPVUHSPaHsqV�KVZ�JVTWYHKVYLZ��X\L�UqV�
são estruturados em uma carreira e que convivem 
constantemente com o risco imposto pelos órgãos de 
controle, inibindo processos inovadores, como bem 
destaca Motta (2010).
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(...) a grande quantidade de atividades do processo 
de compras públicas no Brasil e os problemas 
HZZVJPHKVZ�HVZ�WYVÄZZPVUHPZ�YLZWVUZm]LPZ�WVY�
gerenciar esses processos podem contribuir para a 
ocorrência de problemas, entre eles a morosidade, a 
aquisição em condições piores que as conseguidas 
pelos agentes privados, entre outros. COSTA; TERRA; 2019, 
pp. 21-22). [grifos nossos]

Por esses trechos trazidos e, considerando as sugestões de ações apontadas 
UV�P[LT���KLZ[L�KVJ\TLU[V��ÄJHT�L]PKLU[LZ�HSN\UZ�KVZ�WYPUJPWHPZ�KLZHÄVZ�L�
riscos aos quais o tema das compras governamentais está exposto, os quais 
se agravam num contexto de transição governamental, a exemplo de:
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*VTV�Z\WLYHY�VZ�KLZHÄVZ

As compras governamentais, conforme explanado anteriormente, possuem 
importância estratégica tanto para orientar as ações do Estado, como para 
serem utilizadas enquanto instrumento de desenvolvimento e implementação 
de iniciativas e ações que podem transformar o ambiente público e privado.

7HYH�[HU[V�L��KL�MVYTH�H�LUMYLU[HY�VZ�WYVISLTHZ�L�KLZHÄVZ�L_WVZ[VZ�UV�P[LT�
anterior, faz- se fundamental, inicialmente, uma mudança de percepção do 
tema pela alta administração��WVPZ�LSH�t�H�WYPUJPWHS�YLZWVUZm]LS�WLSH�KLÄUPsqV�
da agenda e das prioridades governamentais. Nos termos de Costa e Terra,

A partir desse olhar estratégico, percebe-se que a 
atividade de compras públicas é visualizada em toda a 
sua complexidade, envolvendo aspectos tais como: ciclo 
de gestão; dimensões correlatas; múltiplos stakeholders; 
o processo de logística e da gestão de suprimentos; e 
para além disso deve-se ter em mente que as compras 
públicas se vinculam com as políticas públicas e com 
os objetivos-chave de governo, como, por exemplo, o 
desenvolvimento nacional sustentável, expresso no artigo 
3º da Lei nº 8.666/1993.

Os objetivos das compras passam então a serem 
enxergados como objetivos estratégicos ao 
cumprimento das funções e metas estatais. Tal 
importância é fruto do caráter determinante da qualidade 
KV�NHZ[V�L�KH�LÄJPvUJPH�UH�\[PSPaHsqV�KV�YLJ\YZV�
público para o êxito da gestão governamental. Nesse 
diapasão, as compras podem servir como mecanismos 
para melhores serviços e, consequentemente, para a 
qualidade de vida dos cidadãos (Barbosa, 2015). (COSTA; 
TERRA; 2019, p. 14). [grifos nossos]
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,ZX\LTH[PJHTLU[L��*VZ[H�L�;LYYH�[YHaLT��UH�ÄN\YH�HU[LYPVY��JVTV�LZZH�
visão estratégica e de transformação por meio das compras públicas só é 
possível a partir do relacionamento entre a gestão das contratações e os 
instrumentos de planejamento e gestão já utilizados nas instituições, 
como o Plano Plurianual e os planejamentos estratégicos. Ainda, que é por 
meio desse relacionamento que é possível extrair as diretrizes e objetivos que 
orientarão as contratações e que elas, pelo uso do poder de compra estatal, 
viabilizarão verdadeiras transformações.

E ainda, é fundamental, no contexto da Nova Lei de Licitações, que tem 
na governança, no planejamento e na atuação estratégica das compras 
públicas, entender que,

(...) apesar de avanços, considerando o novo paradigma 
que se impôs à área de compras, implementar 
JVTWYHZ�W�ISPJHZ�KL�MVYTH�PU[LSPNLU[L��LÄJPLU[L�L�
Z\Z[LU[m]LS�HPUKH�t�\T�NYHUKL�KLZHÄV��-LUPSP���������
em concordância com esse entendimento, considera 
a inteligência como uma questão fundamental, ao 
L_LTWSPÄJHY�H�PTWVY[oUJPH�KLZZL�H[YPI\[V�LT�JLU[YHS�KL�
compras, atrelado- o a etapas tais como planejamento e 
organização da demanda.

Esse novo pensar é reverberado por Ferrer e Santana 
(2015), que destaca um dispêndio temporal mais 
elevado na etapa da execução da compra do que 
no seu planejamento, colocando tal questão como 
um inibidor do uso das vantagens que o Estado 
poderia obter, oriundas da sua capilaridade e de sua 
escala, que poderão ser obtidas por meio do uso de 
inteligência no setor de compras. 
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Esse esforço deve ir além da informatização de 
processos, adicionando inteligência nas etapas de 
governança e de gestão, tendo uma visão sistêmica 
do ciclo de compras, de suas dimensões e da 
atividade como um aspecto estratégico para o Estado. 
(Teixeira et al, 2015).

[...]

O entendimento de Janny et al. (2011) corrobora o que 
foi dito acerca da inteligência no processo de compras, 
denotando a utilização da mesma como base para um 
processo de tomada de decisões. Nas palavras do autor: 
Assim, o que é estratégico na gestão de suprimentos 
é a modelagem de um “sistema de inteligência de 
compras” que permita a construção de árvores 
estratégicas de decisão que levem à melhor estrutura, 
LZWLJPÄJHsqV��[PWV�KL�JVU[YH[V�L�TVKHSPKHKL�
de contratação para cada objeto, organização e 
contexto. Em suma, um modelo estratégico, sistêmico e 
contingencial de compras e contratações. (Janny et al., 2011. 
p. 4) (COSTA; TERRA; 2019, pp. 15-16). [grifos nossos]

5LZZL�ZLU[PKV��t�WVZZx]LS��H�WHY[PY�KH�ÄN\YH�H�ZLN\PY�[HTItT�KH�VIYH�KL�*VZ[H�
e Terra, esquematizar como as compras governamentais precisam ser 
vistas e, assim, como é possível elas mesmas apresentarem soluções para 
os problemas destacados no item 2.

(�ÄN\YH�L]PKLUJPH�H�ULJLZZPKHKL�KL�compreender a compras 
NV]LYUHTLU[HPZ�Z\Z[LU[HKHZ�WLSVZ�WPSHYLZ�KL�NV]LYUHUsH��LÄJPvUJPH��
inovação e sustentabilidade e que, a própria norma, especialmente a NLLC, 
traz, no âmbito do próprio macroprocesso de compras, instrumentos para 
enfrentar questões como a falta de planejamento, a desorganização dos 
ZL[VYLZ��H�KPÄJ\SKHKL�KL�WYPVYPaHsqV�KL�KLTHUKHZ�L�KL�TLKPsqV�KL�YLZ\S[HKVZ�
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Para viabilizar a implementação dessas mudanças e, trazendo os problemas 
elencados no item 2, apresentamos algumas formas de enfrentamento dos 
mesmos, a partir das sugestões de ações elencadas na seção 1:
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Boas Práticas
Considerando o conjunto de iniciativas dos Estados que compõem o 
Consad��HSN\THZ�Hs�LZ�L�WYVQL[VZ�X\L�I\ZJHT�YLZWVUKLY�HVZ�KLZHÄVZ�L�
problemas e que podem ser elencados são:

Estruturas de centrais de compras (enquanto unidades 
administrativas) e uso de instrumentos de compras compartilhadas;

Iniciativas de capacitação em compras públicas como planos 
de desenvolvimento, parcerias com escolas de governo, trilhas 
de aprendizagem, Rede de Capacitação em Compras Públicas, 
bancos de talentos;

Uso de metodologia de gestão estratégica de suprimentos 
(strategic sourcing);

Estabelecimento de NYH[PÄJHs�LZ�para agentes de contratação;

Implementação de planos de contratação anuais;

Sistemas informatizados para realização de compras públicas, com 
uso de ferramentas de business intelligence para gerar indicadores e 
painéis de monitoramento;
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Parcerias com instituições, como SEBRAE e outros sistemas, para 
aproximação com fornecedores, levantamento de iniciativas para 
melhoria das compras públicas;

Compras públicas sustentáveis e políticas de 
fomento a mercados locais;

Estabelecimento de grupos de trabalho multidisciplinares para 
implementação da NLLC;

Realização de consultas públicas sobre regulamentos da NLLC;

Participação nas agendas promovidas pelo Comitê Gestor da 
Rede Nacional de Contratações Públicas, responsável pela 
implementação do Portal Nacional de Contratações Públicas.
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Acessando o Sistema de Boas Práticas (SBP) do Consad é possível ter 
mais informações. Todavia, poucos Estados preencheram o diagnóstico e 
as informações podem estar defasadas. Isso aponta para uma sugestão de 
fomento e engajamento dos preenchimentos, bem como manutenção de 
rotinas de atualização constante e ampliação dos critérios de diagnóstico, a 
ÄT�KL�[VYUHY�V�:7)�\T�verdadeiro repositório e banco de conhecimentos 
e experiências em compras públicas. Além disso, há possibilidade de rever 
a forma de inserção de informações para tornar o sistema mais independente 
da estrutura de cadastro de dados por pontos focais, o que pode tanto exigir 
maior esforço dos estados, como implicar em maior desatualização dos dados.
Os Estados, de forma geral, têm se dedicado a:

Realizar levantamento dos contratos vigentes e que demandarão 
ações de prorrogação, aditivos etc., nos meses posteriores à eleição e 
do início da próxima gestão;

Antecipar o que for possível de regulamentações da Nova Lei de 
Licitações, bem como ajustes em sistemas;

Estruturar informações sobre o andamento das ações para 
implantação da NLLC;

Registrar e organizar informações sobre projetos em andamento, 
concluídos recentemente e paralisados/suspensos, para posterior 
consulta da próxima gestão;

Criar equipes de transição inserindo pessoas com experiência em 
JVTWYHZ�W�ISPJHZ�WHYH�PKLU[PÄJHY�WVZZx]LPZ�YPZJVZ�LT�HX\PZPs�LZ�V\�
contratos importantes ao longo da mudança das gestões.
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Recomendações
Ao longo deste documento foi possível demonstrar qual o verdadeiro papel 
das compras governamentais, sua importância estratégica, a necessidade de 
T\KHY�H�WLYJLWsqV�ZVIYL�V�X\L�LSHZ�YLWYLZLU[HT��ILT�JVTV�HZ�KPÄJ\SKHKLZ�
atualmente enfrentadas e o que precisa ser feito (em nível de sugestões) para 
transformar o Estado por meio dessa temática.

Nesse contexto, a primeira coisa a 
ser feita para localizar as compras 
de forma mais relevante durante a 
transição governamental é entender 
que todos os planos e projetos 
que forem priorizados e pensados 
têm relação com essa temática 
L��WVY�PZZV��\T�Å\_V�X\L�WYLJPZH�
ser estabelecido é alinhar planos 
de governo - compras públicas - 
entregas esperadas.
Para garantir que esse processo tenha êxito, e que as compras sejam 
percebidas como um instrumento que apoia a implementação das ações 
é dimensionar, por meio de um plano de contratações anual (partindo-se, 
PUJS\ZP]L�KV�X\L�L]LU[\HSTLU[L�Qm�[LUOH�ZPKV�MLP[V�UH�NLZ[qV�KL��������H�ÄT�KL�
dimensionar o esforço que será demandado da área de compras. E nesse 
ponto temos um item para atenção plena dos gestores: a capacidade (ou sua 
limitação) da área de compras em executar os procedimentos previstos.
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Por isso, uma segunda recomendação, na linha das ações já elencadas no 
item 1, é se dedicar em estruturar a unidade de compras, partindo de 
\T�KPHNU}Z[PJV�KH�MVYsH�KL�[YHIHSOV�H[\HS��PKLU[PÄJHUKV�MYHNPSPKHKLZ��
e desenhando instrumentos de gestão por competência, planos de 
capacitação, avaliação de estratégias para reforço de equipes.

Ressaltamos a necessidade de implementar (naqueles que ainda não têm) ou 
expandir as estratégias de centralização de compras, especialmente por 
meio das unidades de central de compras (mencionadas expressamente no art. 
181, da Lei Federal n° 14.133, de 2021). Trata-se de um formato de potencial 
para enfrentar diversos problemas e/ou impulsionar diversas oportunidades 
para melhoria das compras públicas como: 

Uso do poder de compras;

7YVÄZZPVUHSPaHsqV�KH�\UPKHKL"

Maior espaço para explorar e implementar inovações;

Ampliação do planejamento das compras;

Aumento da produtividade com menor demanda de pessoal; 

Economias processuais e de escala; dentre outras.
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Além disso, outra recomendação importante a ser considerada para elevar a 
temática de compras governamentais para um patamar de maior importância 
é, além da conclusão (devido ao comando normativo) da implantação da NLLC, 
é explorar as oportunidades que ela traz de evolução das compras, como:

Compras estratégicas;

Emprego de tecnologia;

Uso mais ampliado de procedimentos auxiliares que trazem mais 
celeridade e qualidade às contratações (a exemplo do credenciamento e 
KH�WYt�X\HSPÄJHsqV�"

Padronização de bens e serviços;

Maior diálogo com o mercado fornecedor;

*LY[PÄJHsqV�KVZ�HNLU[LZ�W�ISPJVZ�H[\HU[LZ�LT�JVTWYHZ�W�ISPJHZ"

Gestão de riscos;

Implantação de programas de integridade;

Reforço à governança das contratações etc.
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7VY�ÄT��THZ�UqV�LU[LUKLUKV�X\L�[HPZ�YLJVTLUKHs�LZ�ZqV�L_H\Z[P]HZ��t�
necessário ampliar o espaço de diálogo entre os Estados e deles com 
atores estratégicos, como órgãos de controle, com o Governo Federal 
(especialmente por vir, ao longo do tempo, editando normas que são de uso 
obrigatório pelos entes no uso de recursos de transferências voluntárias), 
com o mercado fornecedor, com o terceiro setor, com a academia e órgão de 
governo, como o IPEA, que tem diversos estudos e especialistas dedicados ao 
tema de compras governamentais.

Um destaque que damos é ao 
próprio Consad, para ter uma 
participação mais ativa dos times, 
elevando o Grupo de Trabalho 
de Compras Públicas à condição 
de uma comunidade de práticas, 
tanto para realizar uma gestão de 
conhecimentos e experiências de 
forma mais estruturada (por meio, 
por exemplo, do aprimoramento do 
Sistema de Boas Práticas), como 
para ser plataforma de execução de 
projetos de forma conjunta, cujos 
esforços podem ser compartilhados, 
ampliando os ganhos e aplicando 
recursos de forma mais efetiva. 
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Dentre os projetos que destacamos, e que 
ÄJH�JVTV�\TH��S[PTH�YLJVTLUKHsqV��LZ[m�V�
desenvolvimento de um marketplace público, 
uma plataforma de compras governamentais 
no modelo dos grandes sítios e portais 
de compras privadas, que traz mais 
celeridade, desburocratização, economia e 
transparência para as contratações públicas, 
a partir da incorporação de práticas já 
executadas em outros países, e que pode 
ser feita de forma coletiva entre os estados.

Trazemos a seguir destaque para algumas ações que demandam atenção 
maior durante o processo de transição governamental, organizadas por 
espaços temporais que buscam representar tanto o curto, quanto ao 
médio e longo prazos.
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Propostas de ações para o período  
entre as eleições e a posse

Esforços para continuidade da  
implementação da Nova Lei de Licitações:

+LÄUPY�grupo de trabalho composto por servidores com conhecimento 
na NLLC para acompanhar a transição da equipe atual para a nova;

Solicitar diagnóstico quanto aos encaminhamentos da 
implementação da NLLC contemplando a situação em que se 
encontra, próximos passos, pontos de atenção, dentre outros, 
observando as dimensões de regulamentação, sistemas, processos etc.;

Avaliar o plano de implementação da NLLC, se existir. Caso 
não, elaborar planejamento que priorize as ações indispensáveis 
a serem implementadas até 01/04 (regulamentação, sistemas, 
orientações, treinamento e etc) para que ocorra continuidade das 
compras públicas.

Para além da NLLC, ainda podem ser recomendados:

Formar equipe de transição de compras públicas, para observarem 
as vigências contratuais e a necessidade de continuidade dos contratos 
W�ISPJVZ��H�ÄT�KL�UqV�WYLQ\KPJHY�V�M\UJPVUHTLU[V�KV�}YNqV�L�H�
continuidade de serviços públicos indispensáveis, além de antever ações 
nos meses posteriores às eleições e início da próxima gestão;
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Avaliar o papel de cada instituição na formação da agenda e 
desenvolvimento de servidores da área de compras, especialmente 
quanto à Secretaria de Administração e o seu papel como 
patrocinadora e promotora da agenda;

Realizar diagnóstico a partir de dados/informações das áreas de 
compras, logística, patrimônio com panorama completo (contratos 
vigentes, necessidades de prorrogações, novas contratações para 
manutenção de serviços e políticas, estoques, número de servidores 
etc.) para subsidiar os novos gestores;

(]HSPHY�VZ�SLNHKVZ��PKLU[PÄJHUKV�VZ�atores necessários à 
continuidade de ações��PUJS\ZP]L�JVT�H�PKLU[PÄJHsqV�KL�IVHZ�
práticas que podem ser reforçadas e ampliadas no novo governo;

Compatibilizar o planejamento de compras aos 
projetos da nova gestão.

Quanto à equipe de servidores que receberá o novo governo caberá:

Estruturar e compartilhar informações que fortaleçam o período 
de acomodação da nova gestão quanto processos de compras 
em andamento, contratos continuados, necessidades críticas de 
contratação, etc.;

Registrar e apresentar o legado de forma a subsidiar as 
decisões da nova gestão.
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Propostas de ações  
para o período dos 100  
primeiros dias da nova gestão

Garantir a implementação da NLLC, em especial quanto 
aos procedimentos relacionados à contratação direta, pregão 
e concorrência, concentrando esforços em adequações de 
regulamentos e sistemas que ainda estejam pendentes, bem como na 
capacitação dos colaboradores;

+LÄUPY�TL[VKVSVNPH (órgãos prioritários, modalidade e marco 
temporal) de transição para a NLLC, resolvendo lacuna existente na 
lei quanto ao que deve ser considerado para não mais utilização a 
Lei Federal n° 8.666, de 1993 (e da Lei do Regime Diferenciado de 
Contratação - RDC - e do Pregão);

Elaborar plano de ações relacionadas à força de trabalho que deve 
ser direcionada para área de compras públicas, especialmente:

� priorizar desenho de plano de capacitação contínua orientada por 
gestão por competências nos termos da NLLC;

� mobilizar e engajar as equipes na construção das novas propostas e 
projetos relacionados a compras governamentais;

� adotar de medidas para retenção e atração de pessoal, reduzindo 
riscos de ruptura de procedimentos em função da rotatividade 
de colaboradores.

0KLU[PÄJHY�UV]HZ�WYm[PJHZ�que podem ser adotadas a partir de 
inovações trazidas pela NLLC, tais como ferramentas de marketplace 
e gestão de imóveis;
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Adotar práticas de fortalecimento da governança nas contratações 
públicas, dentre elas:

� Instituir o planejamento de compras anual, com o objetivo de 
racionalizar as contratações dos órgãos, garantir o alinhamento com 
o Planejamento Estratégico e oferecer os subsídios necessários à 
elaboração das leis orçamentárias;

� Implementar processos e estruturas para avaliar, monitorar e 
direcionar os processos licitatórios e respectivos contratos��H�ÄT�
de alcançar os objetivos pactuados e inspirar maior transparência, 
PU[LNYPKHKL�L�JVUÄHUsH�

Desenhar portfólio de projetos em compras públicas para 
aproveitamento da janela de oportunidades para implantação 
de práticas de inovação como: centralização de compras, 
sustentabilidade, governança de contratações;

0U[LUZPÄJHY�H�articulação com atores estratégicos para 
escalabilidade e alinhamento de ações com:

� Órgãos de controle interno e externo;
� Advocacias/ procuradorias;
� Escolas de governo;
� Consórcios interestaduais;
� Consad e organismos internacionais;
� Governo Federal;
� Mercado e terceiro setor.

Realizar ações de comunicação sobre os trabalhos em andamento e 
próximos passos para maior envolvimento das equipes e prospecção 
de stakeholders;

Alimentar e utilizar o Sistema de Boas Práticas do CONSAD, como 
fonte de pesquisa e compartilhamento de informações, para alavancar 
as ações no Estado.
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Propostas de ações  
para o primeiro ano de governo

Tendo em vista que algumas das ações dos 100 primeiros dias deverão 
ter continuidade L�X\L�KLSHZ�WVKLYqV�Z\YNPY�WYVQL[VZ�LZWLJxÄJVZ��HIHP_V�
serão listadas ações que demandam maior atenção ou que trazem maior 
oportunidade de ganho para o Estado e que poderão estar nas prioridades do 
governo, a saber:

Implementar e operacionalizar o plano de contratações anual;

Operacionalizar a NLLC, consolidando os procedimentos e 
instituindo (ou ampliando, onde já houver) centrais de compras;

Desenhar e executar plano de capacitação dos servidores em 
compras e contratos quanto à NLLC;

Reavaliar rotinas,�PKLU[PÄJHUKV�ULJLZZPKHKL�KL�L]VS\s�LZ�L�HQ\Z[LZ��
considerando o impacto da nova norma e da estrutura/processos no 
abastecimento e sustentação das políticas/ações;

Avaliar a estrutura das carreiras e cargos envolvidos nas compras 
públicas, especialmente por a NLLC demandar a alocação preferencial 
de servidores e empregados dos quadros permanentes;
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Elaborar e implantar projetos de inovação em compras como 
mapeamento de competências, gestão de riscos, centralização de 
compras e marketplace;

Manter agendas de interlocução com atores estratégicos, 
especialmente órgãos de controle, escolas de governo, Consad e 
Governo Federal para alinhamento de ações, mitigação de duplicidade 
de esforços e ampliação da troca de boas práticas;

Desenvolver sistemática de monitoramento e avaliação das 
compras públicas que poderá subsidiar novos projetos e a aferição 
mais clara de resultados;

Desenvolver modelo de planejamento estratégico de contratações, 
ultrapassando a perspectiva apenas anual, uma vez que há ações que 
demandam maior tempo de maturação e implantação;

Criar uma comunidade prática, no âmbito do Consad, para geração 
de conhecimento e troca de experiências de forma sistematizada;

Desenvolver eZ[YH[tNPH�KL�WYVÄZZPVUHSPaHsqV�KVZ�HNLU[LZ�KL�
compras��JVT�PUJLU[P]VZ�UqV�ULJLZZHYPHTLU[L�ÄUHUJLPYVZ�
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Propostas de ações para os  
próximos anos do governo eleito

Nesta seção são explorados pontos que eventualmente apareceram nos itens 
anteriores, porém, com perspectiva de continuidade ou aprofundamento em 
alguns temas, a saber:

Implementar e operacionalizar o plano de contratações anual, sendo 
PUZ[Y\TLU[V�WHYH�KLÄUPsqV�KL�LZ[YH[tNPH�KL�JVTWYHZ"

Executar o PPA, considerando a execução de suas metas, como foco 
LT�LÄJPvUJPH�L�VYNHUPaHsqV�KHZ�JVTWYHZ"

No último ano, preparar nova transição de governo, considerando 
os apontamentos feitos nos itens anteriores;

Implementar as práticas de gestão por competências, centralização 
de compras, gestão de riscos e marketplace compartilhado entre 
os Estados (utilizando o Consad como ambiente de viabilização de 
plataformas e conhecimento);

Implementar WVSx[PJH�KL�WYVÄZZPVUHSPaHsqV�KVZ�HNLU[LZ�KL�JVTWYHZ�
utilizando-se de PDCA para aferição de resultados e ajustes de rotinas;

Implementar indicadores de monitoramento e avaliação;
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Implementar, avaliar e ajustar o Planejamento Estratégico;

Expandir o plano de compras para abranger municípios e consórcios 
interestaduais, quando for o caso;

Avançar na NLZ[qV�L�ÄZJHSPaHsqV�KL�JVU[YH[VZ de forma transversal;

Avaliar a abertura de concurso público para formação 
de equipe efetiva;

Executar e atualizar o plano de capacitação e a avaliação de 
desempenho dos servidores do setor de compras e contratos.

Há que se considerar que as ações não são padronizadas para utilização 
por todos os Estados membros do Consad, mas, a partir do GT Compras 
7�ISPJHZ��MVP�WVZZx]LS�PKLU[PÄJHY�KPÄJ\SKHKLZ�L�VWVY[\UPKHKLZ�X\L�WVKLT�
ser mais facilmente superadas ou exploradas, respectivamente, caso o 
Conselho seja utilizado como plataforma de trocas, bem como de viabilização 
de iniciativas, especialmente as de inovação, que reduzem esforços de 
implementação e ampliam sua escalabilidade (a exemplo do marketplace).

Além disso, é fundamental a utilização, manutenção, atualização e 
expansão do Sistema de Boas Práticas como um ambiente de gestão de 
conhecimento e divulgação de iniciativas que podem reduzir impactos em 
transições de equipes e ampliar a disseminação de experiências exitosas em 
função do registro estruturado.
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Introdução
A gestão patrimonial, por muitos anos, foi preterida na Administração Pública, 
não de forma proposital, mas sim porque concorria com áreas de maior 
visibilidade e com maiores demandas da sociedade, como é o caso das áreas 
de gestão de pessoas, licitações e contratos. Entretanto, este cenário tem sido 
transformado nos últimos anos.

A gestão patrimonial se tornou 
primordial no processo de prestação 
de contas de governo e dos gestores, 
depois da constatação de inúmeras 
situações de contas reprovadas por 
falhas neste processo. 
Além disso, com a situação econômica do país nos últimos anos os olhos se 
voltaram para o patrimônio público como sendo uma fonte de receitas 
importantes para os entes federativos.

Diante disso, a gestão patrimonial obteve seu devido reconhecimento no 
cenário do serviço público nacional. Aqui, gostaria de ressaltar o trabalho 
desenvolvido pelo Conselho Nacional de Secretários de Estado da 
Administração (Consad), que, reconhecendo esta importância, criou em 2019 o 
Grupo de Trabalho (GT) de Ativos, Concessões e Parcerias Público-Privadas 
(PPPs). Ademais, ao compreender que os assuntos deste grupo em muitos 
momentos não eram compatíveis, em 2022 criou o GT de Gestão de 
Patrimônio, separando-o do GT de Concessões e PPPs.

01  02  03  04 
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Práticas de gestão patrimonial na 
Administração Pública brasileira que
tiveram como objetivo repensar a 
estrutura governamental, trazer 
mudanças significativas em relação 
às iniciativas utilizadas anteriormente 
e, como consequência, aperfeiçoar 
os serviços e entregas, visando à 
melhoria do desempenho e ao 
aumento da eficiência do serviço 
público nesta importante área.
Hoje nos deparamos com a realidade de uma sociedade cada vez mais 
atuante e informada, que conhece seus direitos e demanda dos governos um 
serviço que atenda a critérios de qualidade e inovação, especialmente sobre o 
uso do bem público.

Ao considerar a importância da gestão do patrimônio público, em especial em 
relação à prestação de contas, todos os novos governantes assim que 
assumam seus cargos deveriam compreender as ações necessárias a serem 
implementadas de imediato como políticas públicas, evitando assim o risco 
de terem suas contas rejeitadas pelas Egrégias Cortes de Contas.
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DESTA FORMA, ESTE
CAPÍTULO CONTEMPLA

125
INICIATIVAS APRESENTADAS
POR 25 ESTADOS PELO
DISTRITO FEDERAL

Todas elas demonstram 
práticas estratégicas de
gestão e inovação no 
âmbito patrimonial.

GANHOS À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

Melhorias dos
serviços prestados

Uso racional dos
bens públicos e 
geração de receitas

Melhor aplicação dos 
princípios da Legalidade, 
Moralidade, Publicidade 
e Eficiência

O presente documento é um compêndio contendo as principais iniciativas, 
finalizadas ou em implementação, realizadas por estados com diferentes níveis 
de maturidade quanto a gestão patrimonial, visando solucionar problemas ou 
desafios relativos à essa temática. 

Considerando que muitos destes problemas são comuns a outros 
estados, este capítulo serve como ponto de partida para que cada 
estado, a partir do diagnóstico de sua situação atual, possa ter acesso a 
um portfólio de iniciativas e selecionar aquelas que são mais adequadas 
ao seu contexto.

Aplique o que aprenderá no capítulo 
e alcance maiores e melhores 
resultados para aprimorar a gestão 
pública em nível subnacional.
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Diagnóstico
O desenvolvimento do diagnóstico envolveu a 
utilização de questionário padronizado aplicado às 
áreas que cuidam, preferencialmente, da gestão 
central de bens patrimoniais em cada Unidade 
Federativa (UF). A aplicação foi realizada por meio 
de entrevistas individuais com gestores ou 
servidores designados, sendo possível realizá-las 
com 26 das 27 UFs. Portanto, pode-se considerar 
que os resultados alcançados são abrangentes e 
representativos da situação nacional.

O questionário teve por objetivo 
aferir a maturidade da gestão 
patrimonial em cada UF.

01 02  03  04 

26 das
27 UFs
RESPONDERAM
NOSSOS QUESTIONÁRIOS

A pesquisa foi dividida em 4 seções, correspondentes aos grupos de bens 
que integram o patrimônio e que possuem processos de gestão distintos:

De igual modo, foi aplicada 1 pergunta aberta para identificar quais medidas 
trariam maior impacto positivo para a gestão dos bens da respectiva seção

01 IMÓVEIS

02 MÓVEIS 03 FROTA 04 MATERIAL DE
CONSUMO

PARA CADA SEÇÃO, FORAM ELENCADAS DE 9 A 12 QUESTÕES OBJETIVAS, 
VARIÁVEIS DE ACORDO COM O TIPO DE BEM, SENDO QUE PARA CADA 
PERGUNTA FORAM ATRIBUÍDAS 3 OU 4 ALTERNATIVAS DE RESPOSTA.

SOBRE O QUESTIONÁRIO

PERFIL DOS ENVOLVIDOS

BLOCO 1

BLOCO 2
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Para isso, cada grupo de bens foi analisado a partir de determinadas 
categorias de análise, que serão explicitadas nas suas seções específicas.
A partir disso, foi possível calcular o índice de maturidade da UF para cada 
categoria, com base em sua pontuação nas respostas. Consequentemente, a 
partir da média das categorias, calculou-se o índice de maturidade para cada 
grupo de bem avaliado (imóveis, móveis, frota e material de consumo).

No caso da questão aberta, foi realizada a normalização das respostas para 
possibilitar a sua quantificação e, com isso, verificar qual demanda é mais 
recorrente nas UFs dentre os 4 grupos de bens. Em alguns casos, mais de 
uma medida foi indicada por UF, por isso a totalidade de demandas é 
maior que o número de UFs respondentes.

IDENTIFICAÇÃO
(CENSO E
CADASTRO
DOS IMÓVEIS)

01 IMÓVEIS

BLOCO 1

BENS IMÓVEIS

Categoria das questões aplicadas

1 2 3
4 5 6

GESTÃO, USO
E CONTROLE

ESTRUTURA DA
ÁREA CENTRAL

ADEQUAÇÃO
CONTÁBIL

SISTEMAS
DE INFORMAÇÃO

ALIENAÇÃO E
FUNDOS

A partir da pontuação colhida em cada categoria, por UF, foi calculada a média para representar a 
visão geral do país. Os valores constam representados nos gráficos a seguir.
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Maturidade
da gestão de 
bens imóveis
POR CATEGORIA

IDENTIFICAÇÃO

GESTÃO, USO
E CONTROLE

ESTRUTURA DA
ÁREA CENTRAL

ADEQUAÇÃO
CONTÁBIL

SISTEMAS
DE INFORMAÇÃO

ALIENAÇÃO

IDENTIFICAÇÃO

GESTÃO, USO
E CONTROLE

ESTRUTURA DA
ÁREA CENTRAL

ADEQUAÇÃO
CONTÁBIL

SISTEMAS
DE INFORMAÇÃO

ALIENAÇÃO 3,65

7,07

6,47

6,60

3,46

6,11

COM PONTUAÇÃO MÉDIA E
POR CATEGORIA

5,6
FOI A PONTUAÇÃO MÉDIA
CALCULADA A PARTIR DA 
CONSOLIDAÇÃO DOS VALORES
DE CADA CATEGORIA.
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A pergunta referente ao índice “Alienação” tratou da 
existência de fundos imobiliários com o objetivo 
de promover o melhor aproveitamento 
econômico dos imóveis do estado e/ou dar 
suporte financeiro às ações da UF.

ANÁLISE DOS RESULTADOS

IDENTIFICAÇÃO
7,07 Isso indica que as UFs têm conhecimento de seu 

acervo patrimonial e da situação cartorial deles, 
bem como adota procedimentos padronizados 
para sua regularização.

ADEQUAÇÃO
CONTÁBIL

3,46 A categoria “Adequação Contábil” registrou o 
menor índice (3,46), que se refere à pergunta 
sobre atualização dos valores de bens imóveis 
conforme as Novas Regras de Contabilidade.

54% 38% 8%
parcialmente
atualizados

desatualizados Integralmente
atualizados

RESPOSTAS DAS UFS SOBRE A ATUALIZAÇÃO DOS VALORES

46% 35% 19%
não possuem
tais fundos

têm iniciativas
de criação em
desenvolvimento

já possuem

RESPOSTAS DAS UFS SOBRE A EXISTÊNCIA DE FUNDOS IMOBILIÁRIOS

ALIENAÇÃO
3,65
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Medidas que
trariam maior 
impacto positivo 
para a gestão de 
bens imóveis

AQUISIÇÃO/MELHORIA/INTEGRAÇÃO 
DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO

26,7%
Melhor pontuação indicando que há uma 
carência no desenvolvimento de sistemas 
que dêem suporte à gestão, aprimorem 
controles e permitam obter informações 
para a tomada de decisões.

AMPLIAÇÃO/REESTRUTURAÇÃO E/OU
CAPACITAÇÃO DA EQUIPE17,8%
ALTERAÇÃO DA ESTRUTURA
ORGANIZACIONAL E/OU DA GOVERNANÇA15,6%
REGULARIZAÇÃO
DOS IMÓVEIS13,3%
MELHORIA DO APROVEITAMENTO
DE IMÓVEIS8,9%
GERAÇÃO DE RECEITAS
COM IMÓVEIS6,7%
REALIZAÇÃO DE
CENSO IMOBILIÁRIO6,7%
MAPEAMENTO/REDESENHO E/OU 
PADRONIZAÇÃO DE PROCESSOS2,2%
AMPLIAÇÃO/REESTRUTURAÇÃO E/OU
CAPACITAÇÃO DA EQUIPE2,2%
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BENS MÓVEIS, FROTA E
BENS DE CONSUMO
BENS MÓVEIS, FROTA E

02 MÓVEIS 03 FROTA 04 MATERIAL DE
CONSUMO

BLOCO 2

IDENTIFICAÇÃO
(CENSO E
CADASTRO
DOS IMÓVEIS)

Categoria das questões aplicadas

1 2 3
4 5 6

GESTÃO, USO
E CONTROLE

ESTRUTURA DA
ÁREA CENTRAL

ADEQUAÇÃO
CONTÁBIL

SISTEMAS
DE INFORMAÇÃO DESAFAZIMENTO

O grupo de bens móveis, frota e bens de consumo terá os seus resultados apresentados 
separadamente, visto que o questionário continha seções específicas.

7GESTÃO
ESTRATÉGICA
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Maturidade da gestão 
de bens móveis
POR CATEGORIA

IDENTIFICAÇÃO

GESTÃO, USO
E CONTROLE

ESTRUTURA DA
ÁREA CENTRAL

ADEQUAÇÃO
CONTÁBIL

SISTEMAS
DE INFORMAÇÃO

DESFAZIMENTO

GESTÃO
ESTRATÉGICA

IDENTIFICAÇÃO

GESTÃO, USO
E CONTROLE

ESTRUTURA DA
ÁREA CENTRAL

ADEQUAÇÃO
CONTÁBIL

SISTEMAS
DE INFORMAÇÃO

DESFAZIMENTO

GESTÃO
ESTRATÉGICA

7,8

9,27

7,19

7,22

6,25

7,19

5,58

6,97
FOI A PONTUAÇÃO MÉDIA
CALCULADA A PARTIR DA 
CONSOLIDAÇÃO DOS
VALORES DE CADA
CATEGORIA.

COM PONTUAÇÃO MÉDIA 
E POR CATEGORIA

A. BENS MÓVEIS
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ANÁLISE DOS RESULTADOS

IDENTIFICAÇÃO
9,27 “Identificação” obteve a melhor pontuação, denotando 

que as UFs costumam realizar o inventário anual 
dos bens móveis e os têm registrado com no mínimo 
as seguintes informações: valor e características.

GESTÃO 
ESTRATÉGICA

5,58 Com menor pontuação, a “Gestão Estratégica”, que se 
refere à adoção de medidas de automação do 
controle (código de barras, RFID, coletor de dados, 
etc) e/ou de racionalização de gastos com bens 
móveis (terceirização de impressão, aquisição com 
manutenção, etc).

28% 58% 17%
não adotam
medidas

adotam 
particialmente

utilizam integralmente
iniciativas de gestão
estratégica

RESPOSTAS DAS UFS SOBRE A ADOÇÃOS DE
MEDIDAS DE GESTÃO ESTRATÉGICA 

AQUISIÇÃO/MELHORIA/INTEGRAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO

AMPLIAÇÃO/REESTRUTURAÇÃO/CAPACITAÇÃO DA EQUIPE

ALTERAÇÃO DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL E/OU DA GOVERNANÇA

IMPLANTAÇÃO DE MEDIDAS DE AUTOMAÇÃO E CONTROLE

CRIAÇÃO E/OU ATUALIZAÇÃO DE NORMAS

MELHORIA DO APROVEITAMENTO E DESTINAÇÃO DE BENS MÓVEIS

CAPACITAÇÃO E SENSIBILIZAÇÃO DE ÓRGÃOS E ENTIDADES

MAPEAMENTO/REDESENHO/PADRONIZAÇÃO DE PROCESSOS

AMPLIAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA

26,7%

16,7%

14,3%

14,3%

7,1%

7,1%

7,1%

4,8%

2,4%

 PRINCIPAIS DEMANDAS PARA A GESTÃO DE BENS MÓVEIS PELAS UFS
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Maturidade da
gestão da frota
de veículos

B. FROTA

IDENTIFICAÇÃO

GESTÃO, USO
E CONTROLE

ESTRUTURA

SISTEMAS DE 
INFORMAÇÃO

ALIENAÇÃO

GESTÃO
ESTRATÉGICA

IDENTIFICAÇÃO

GESTÃO, USO
E CONTROLE

ESTRUTURA 

SISTEMAS DE 
INFORMAÇÃO

GESTÃO 
ESTRATÉGICA

ALIENAÇÃO

8,70

8,48

7,28

7,32

6,58

9,78

8,02
FOI A PONTUAÇÃO MÉDIA
CALCULADA A PARTIR DA 
CONSOLIDAÇÃO DOS
VALORES DE CADA
CATEGORIA.

COM PONTUAÇÃO MÉDIA 
E POR CATEGORIA

POR CATEGORIA
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ANÁLISE DOS RESULTADOS

IDENTIFICAÇÃO
9,78 a categoria “Alienação” alcançou a pontuação mais 

alta em comparação com as outras, indicando que as 
UFs efetuam alienação periódica dos veículos 
inservíveis.

SISTEMA
DE INFORMAÇÃO

6,58 “Sistemas de informação”, que contempla perguntas 
referentes ao grau de desenvolvimento dos sistemas 
de gestão de frota de veículos e ao uso das 
informações presentes em sistemas informatizados, 
obteve a menor quantidade de pontos.

17% 61% 22%
não tem
sistemas

têm sistemas,
mas não estão
integrados a
outros

possuem sistemas integrados,
porém não atendem
integralmente às necessidades
de gestão da área

SOBRE O GRAU DE DESENVOLVIMENTO DOS SISTEMAS

13% 4% 31%
não possuem
tais informações

estão com dados
defasados em
relação às suas
necessidades

têm informações
semi atualizadas
e que não são
utilizadas de
forma estratégica

RELATIVAMENTE À UTILIZAÇÃO DE INFORMAÇÕES DOS SISTEMAS

52%
possuem
informações
integralmente
atualizadas e
com utilização
de forma
estratégica
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Medidas que
trariam maior 
impacto positivo 
para gestão de
frota de veículos

AQUISIÇÃO/MELHORIA/INTEGRAÇÃO 
DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO

26,7%
Percebe-se a constância do padrão 
detectado nos outros bens, uma vez que, 
novamente, as UFs indicaram a “aquisição/
melhoria/integração de sistemas de 
informação” como principal demanda para 
a gestão da frota de veículos.

IMPLANTAÇÃO DE NOVOS MODELOS 
DE TRANSPORTE16,7%
CRIAÇÃO E/OU 
ATUALIZAÇÃO DE NORMAS14,3%
AMPLIAÇÃO/REESTRUTURAÇÃO/
CAPACITAÇÃO DA EQUIPE14,3%
MAPEAMENTO/REDESENHO/
PADRONIZAÇÃO DE PROCESSOS7,1%
ALTERAÇÃO DA ESTRUTURA 
ORGANIZACIONAL E/OU DA GOVERNANÇA7,1%
IDENTIFICAÇÃO E/OU 
REGULARIZAÇÃO DE VEÍCULOS7,1%

CONTROLE DE GASTOS4,8%
AMPLIAÇÃO/SUBSTITUIÇÃO DA FROTA2,4%
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C. MATERIAIS DE CONSUMO

Maturidade da
gestão da 
gestão de 
materiais de 
consumo IDENTIFICAÇÃO

GESTÃO, USO
E CONTROLE

ESTRUTURA DA
ÁREA CENTRAL

SISTEMAS
DE INFORMAÇÃO

DESFAZIMENTO

GESTÃO
ESTRATÉGICA

6,41
FOI A PONTUAÇÃO MÉDIA
CALCULADA A PARTIR DA 
CONSOLIDAÇÃO DOS
VALORES DE CADA
CATEGORIA.

IDENTIFICAÇÃO

GESTÃO, USO
E CONTROLE

ESTRUTURA 

SISTEMAS
DE INFORMAÇÃO

DESFAZIMENTO

GESTÃO 
ESTRATÉGICA 4,64

8,93

6,03

6,75

6,61

5,48

COM PONTUAÇÃO MÉDIA E
POR CATEGORIA

POR CATEGORIA

Guia de Transição de Governo                                                                                                                 05 | Gestão do Patrimônio1515



ANÁLISE DOS RESULTADOS

GESTÃO
ESTRATÉGICA

4,64 “Gestão estratégica” registrou a menor pontuação. 
Esse critério contempla as perguntas sobre adoção de 
métodos de classificação e de controle de estoque 
(tamanho do lote, ciclo ABC, sistema dos 
máximos-mínimos ou planejamento das necessidades 
de materiais) e sobre utilização de medidas de 
automação do controle (coletor de dados) e/ou de 
racionalização de gastos com bens de consumo 
(terceirização do fornecimento, operador logístico, etc).

14% 38%
não adotam utilizam

integralmente

ADOÇÃO DE MÉTODOS DE CLASSIFICAÇÃO E CONTROLE DE ESTOQUE PELAS UFS

33%
adotam 
parcialmente

ADOÇÃO DE MEDIDAS DE AUTOMAÇÃO DO
CONROLE E/OU RACIONALIZAÇÃO DOS GASTOS

14%
utilizam de
modo 
completo.
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Maturidade da
gestão da gestão de 
materiais de consumo

AQUISIÇÃO/MELHORIA/INTEGRAÇÃO 
DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO

27,8%
Mais uma vez, a demanda por 
“aquisição/melhoria/integração de 
sistemas de informação” mostra-se 
recorrente dentre as UFs na gestão 
dos materiais de consumo

AMPLIAÇÃO/REESTRUTURAÇÃO/
CAPACITAÇÃO DA EQUIPE19,4%
CRIAÇÃO E/OU 
ATUALIZAÇÃO DE NORMAS16,7%
IMPLANTAÇÃO DE MEDIDAS 
DE AUTOMAÇÃO E CONTROLE11,1%
ALTERAÇÃO DA ESTRUTURA 
ORGANIZACIONAL E/OU DA GOVERNANÇA5,6%
CAPACITAÇÃO E SENSIBILIZAÇÃO 
DE ÓRGÃOS E ENTIDADES5,6%
MAPEAMENTO/REDESENHO/
PADRONIZAÇÃO DE PROCESSOS5,6%
MELHORIA DO APROVEITAMENTO 
DOS MATERIAIS2,8%
AMPLIAÇÃO DA 
ESTRUTURA FÍSICA2,8%
IMPLANTAÇÃO DE NOVOS 
MODELOS DE AQUISIÇÃO2,8%
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Portanto, verificaram-se diferentes níveis de maturidade da gestão entre os 4 
tipos de bens, sendo que a frota de veículos obteve a maior pontuação média, 
com 8,02, e os imóveis registraram a menor, com 5,56. Na comparação entre 
categorias dos grupos, percebe-se que a “identificação” dos bens costuma ser 
aquela com maior maturidade, indicando que as UFs têm um elevado 
conhecimento e mapeamento do seu acervo patrimonial. Por outro lado, a 
categoria de “gestão estratégica” registrou valores menores nos casos de 
móveis e materiais de consumo, sendo que nela é avaliada a adoção de 
iniciativas de inovação, indicando que há menor maturidade das UFs quanto a 
esse ponto. Do mesmo modo, nos imóveis, a categoria de “adequação 
contábil” alcançou a menor pontuação, assim como a de “sistemas de 
informação” na frota de veículos.

É interessante destacar que, 
com exceção da frota, o menor 
nível de maturidade nas 
categorias não refletiu nas 
medidas de melhoria que as 
UFs entendem como 
prioritárias. 
A demanda por “aquisição/melhoria/integração de sistemas de informação” foi 
a de maior destaque dentre todos os grupos de bens, porém o nível de 
maturidade de tais sistemas foi o menor apenas na frota de veículos, enquanto 
nos outros grupos seu índice foi bastante similar em relação às demais 
categorias.

Assim, pode-se dizer que a necessidade por 
desenvolvimento ou aperfeiçoamento dos sistemas
de informação é transversal aos 4 tipos de bens.
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01  02  03  04 

Boas Práticas

125 INICIATIVAS IMPLEMENTADAS
POR 25 (VINTE E CINCO) UNIDADES 
FEDERATIVAS (UFS) BRASIL AFORA NA SEARA 
DA GESTÃO PATRIMONIAL

 ABRANGENDO:

58Bem
móveis

Bens
imóveis iniciativas

+ MÓVEIS + FROTA + MATERIAL DE
CONSUMO

Conheça o inventário de boas 
práticas no âmbito da gestão de 
patrimônio, a fim de oferecer 
subsídios e inspirar os gestores 
para a resolução dos problemas 
reais de sua região. 
Ademais, este inventário proporciona aos gestores a possibilidade de efetuar 
um benchmarking abrangente e selecionar, dentre iniciativas semelhantes, 
aquelas que seriam mais apropriadas aos seus respectivos contextos.
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O intuito não é replicar as iniciativas ipsis litteris em outros estados, mas, sim, 
trazer exemplos de resolução de problemas que muitas vezes são 
compartilhados entre diferentes UFs, além de aprendizados para mitigar 
limitações e erros já observados. Logo, compete a cada estado adaptar 
soluções implementadas em outros estados às suas especificidades.

Outro propósito relevante que 
marca a apresentação das 
iniciativas é a promoção de uma 
cultura de rede entre os 
gestores patrimoniais de todo 
o Brasil.
As iniciativas de cada estado podem contribuir para a resolução de dores 
também observadas em outras realidades, incentive o compartilhamento de 
informações e experiências entre os gestores.

O gestor deve sentir-se 
inteiramente à vontade 
para contactar o 
interlocutor da Unidade da 
Federação na qual a 
iniciativa foi originalmente 
implementada para o 
compartilhamento de 
experiências.
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Buscou-se deixar os gestores 
inteiramente confortáveis no sentido de 
trazer ações, projetos, processos, etc. 
que tenham causado efeitos positivos 
na gestão patrimonial, com graus de 
robustez distintos entre si, ficando a 
critério dos gestores a definição 
da(s) iniciativa(s) que seriam 
passíveis de compartilhamento com 
outros gestores de todo o Brasil.

A escolha do termo foi justamente devido ao seu caráter amplo, com 
baixo grau de especificidade. Para fins de exemplificação, poderia ser 
tanto a entrega de um robusto sistema de informação que integra toda a 
gestão patrimonial do estado à execução orçamentária e financeira 
quanto uma adequação num processo ou norma.

CRITÉRIOS
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1. BENS IMÓVEIS

A. Catalogação/Censo
As iniciativas enquadradas na categoria de catalogação/censo de bens imóveis 
abrangem tanto a identificação preliminar (com dados básicos como área, 
endereço, forma atual etc.) quanto a consolidação de dados mais avançados e 
atualizados referentes à avaliação dos imóveis. Foi possível observar a 
existência de um déficit na identificação dos imóveis, que permanecem 
ausentes do controle e monitoramento dos estados, mesmo em casos nos 
quais já se avançou com iniciativas relevantes na seara da avaliação.

Buscando mitigar esta questão, destacam-se iniciativas como as de 
realização de censo imobiliário, por conta própria ou mediante 
contratação de soluções no mercado, assim como aquelas que 
promovem atualização massiva de dados em sistemas já existentes
ou em controles paralelos.

Outro ponto que se destacou foi a interlocução substancial com ações de 
normatização (reformulação do arcabouço legal para aprimorar a identificação 
e avaliação) e de sistemas da informação, inclusive, com automatização da 
entrada de dados nos sistemas de gestão. Ainda, no que se refere a tecnologia 
da informação, salienta-se que em muitos casos o controle do patrimônio 
imobiliário é feito sem sistema da informação, sendo realizado parcial ou 
totalmente por meio de planilhas, por exemplo.

ACRE, AMAPÁ, CEARÁ, DISTRITO FEDERAL, 
GOIÁS, PARAÍBA, PERNAMBUCO, 
RIO GRANDE DO NORTE E RONDÔNIA

ONDE ENCONTRAR BOAS INICIATIVAS NESSA DIMENSÃO?
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B. Regularização
As iniciativas de regularização de imóveis 
englobam medidas de diversos Estados para 
regularizar a situação de domínio imobiliário. 
Mesmo que a temática seja restrita, as 
iniciativas refletem diversas estratégias para 
o alcance dos seus objetivos, podendo ser 
divididas em dois eixos: 

CONSULTA E 
ATUALIZAÇÃO DA 
SITUAÇÃO CARTORIAL1 INICIATIVAS INICIADAS A PARTIR DE 2020

Criação de comissão intersecretarial de regularização no 
Estado da Paraíba, que busca diagnosticar a situação atual e 
promover ações para redução do passivo de imóveis com 
irregularidades de documentação.

Envolvem

Contratação de empresa 
para atualização documental

Procedimentos para 
regularização pelos 
próprios servidores

Benefícios

Identificar e destinar 
imóveis para alienação ou 
concessão onerosa

Destaca-se a experiência do Rio Grande do Norte, que 
observou diversos imóveis sem o devido registro cartorário com 
matrícula em nome do Estado. Diante disso, está promovendo a 
regularização em massa, com abertura de mais de mil 
processos administrativos, que contemplam levantamento 
de documentação, publicação de decreto autorizativo e 
atualização dos registros cartoriais. 

Caso de sucesso

CONSULTA E 
ATUALIZAÇÃO DA 
SITUAÇÃO CARTORIAL

1
PADRONIZAÇÃO DE 
PROCEDIMENTOS E 
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES 
PARA PROCESSOS DE 
REGULARIZAÇÃO

2
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Experiência do Estado do Paraná em elaborar manual de 
regularização cartorial de imóveis escolares, diante do fato 
que a Secretaria de Estado da Educação possui acervo de 
mais de dois mil imóveis e existem irregularidades 
cartoriais em quase sua totalidade. 

PADRONIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS E 
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES PARA 
PROCESSOS DE REGULARIZAÇÃO2

Case

O manual contribuiu para 
orientar gestores quanto 
aos procedimentos para 
regularização, além da 
capacitação de servidores 
da Secretaria, resultando 
em 39 unidades escolares 
completamente 
regularizadas até o 
momento.
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C. Adequação contábil
A adequação contábil dos bens imóveis, em regra, impôs aos Estados prévia 
adequação dos inventários, categorização dos imóveis e avaliação atualizada 
do acervo. Além disso, as medidas exigiram articulação com órgãos centrais 
de controle e contabilidade e unidades administrativas setoriais.

Dentre as ações priorizadas na adequação contábil, observou-se como 
indispensável para o sucesso das integrações entre sistemas de gestão o 
prévio alinhamento das contas contábeis do sistema de gestão 
patrimonial às contas existentes no sistema financeiro estadual, a 
exemplo das contas de depreciação e valor residual.

ACRE, MARANHÃO,
PARAÍBA E TOCANTINS

ONDE ENCONTRAR BOAS INICIATIVAS NESSA DIMENSÃO?

Do mesmo modo, a fim de conferir maior robustez à execução dos 
laudos de avaliação, verificou-se como medida recorrente a 
contratação de servidores com formação em áreas técnicas 
(Arquitetura e Engenharia), além da utilização de softwares 
específicos para a consolidação da avaliação dos imóveis.

Maior robustez à execução
dos laudos de avaliação.
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D. Gestão, uso e controle
As iniciativas voltadas à gestão, uso e controle de bens imóveis abrangem:

1 2 3
4 5 6

As normas apresentadas estão direcionadas a identificar, reconhecer e 
catalogar imóveis públicos, bem como conferir melhoria à gestão por meio de 
metodologias modernas de aquisição, destinação, utilização, regularização, 
recuperação e alienação dos bens imóveis. 

Verifica-se que a padronização de 
processos e a criação de manuais é 
recente, indicando que o nível de 
maturidade da gestão de imóveis
ainda é baixo. 
Com o credenciamento de empresas de avaliação de imóveis, busca-se 
conferir maior celeridade e ampliar a quantidade de avaliações realizadas, 
enquanto com a instituição de metodologia simplificada para avaliação de 
imóveis busca-se aproveitar o corpo técnico dos órgãos e entidades para 
adequar os Estados ao regramento da Secretaria do Tesouro Nacional (STN).

Elaboração
de normas
e manuais

Padronização
de processos
e documentos

Divulgação e
realização de
processos de
concessão
onerosa de uso

Implantação de
área central de
imóveis

Utilização de 
pessoas privadas de 
liberdade para a 
manutenção e 
conservação de 
imóveis públicos

Desenvolvimento
de metodologia ou 
credenciamento
de empresas para 
a avaliação 
imobiliária
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ACRE, ALAGOAS, BAHIA, DISTRITO 
FEDERAL, ESPÍRITO SANTO, GOIÁS, 
MARANHÃO, MATO GROSSO, MINAS 
GERAIS, PARAÍBA, RIO DE JANEIRO, RIO 
GRANDE DO NORTE E SANTA CATARINA

ONDE ENCONTRAR BOAS INICIATIVAS NESSA DIMENSÃO?

Quanto à concessão onerosa de imóveis, processo que se assemelha à 
locação, busca-se efetuar o credenciamento de corretores para ampliar a 
divulgação dos imóveis públicos ao mercado, bem como utilizar o sistema de 
gestão para conferir maior segurança ao processo. 

Destaca-se o convênio realizado por secretarias do Rio Grande 
do Norte a fim de combinar a realização de manutenção e 
conservação de imóveis públicos com a ressocialização de 
pessoas privadas de liberdade em regime semiaberto. 

As iniciativas apresentadas 
buscam racionalizar o trabalho, 
reduzir custos e aumentar a 
produtividade e os resultados 
da gestão do patrimônio 
imobiliário dos Estados.
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E. Sistema de informação
Analisar sistemas de informação é algo bastante complexo, de modo que uma 
análise mais aprofundada será necessária para identificar se determinada 
solução atende às demandas de outra Unidade Federativa. Entretanto, é 
possível ter uma noção clara daqueles que são mais completos e atendem as 
demandas da Unidade Federativa onde estão em funcionamento.

Dentre as boas práticas encaminhadas
na seara de sistemas de informação, 
destacam-se aquelas cujo escopo
consiste na efetiva implementação de
soluções sistêmicas.

Importante salientar a experiência trazida 
pelo Estado da Bahia, que demonstrou ter 
uma solução bastante completa de gestão 
patrimonial imobiliária (Sistema de 
Controle de Bens Imóveis - SIMOV WEB).

O sistema já é bastante maduro, pois está em 
funcionamento desde 2014. Além disso, o 
Estado já possuía larga experiência com 
sistema informatizado, uma vez que existia 
um sistema desktop que estava em produção 
desde 1982. Esta questão é muito importante, 
porque para desenvolver um bom sistema, a 
área de negócios tem que ter maturidade 
suficiente para definir as regras da solução 
informatizada. A solução baiana, além de 
demonstrar ser bastante completa, 
disponibiliza o seu código-fonte para ser 
doado a outra UF que tenha interesse.
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ACRE, ALAGOAS, BAHIA, CEARÁ, DISTRITO 
FEDERAL, MINAS GERAIS, PARAÍBA, RIO 
GRANDE DO NORTE E PARAÍBA

ONDE ENCONTRAR BOAS INICIATIVAS NESSA DIMENSÃO?

Importante ressaltar que cabe uma análise mais minuciosa de todos os 
sistemas, que podem se adequar a outras realidades. De qualquer forma, 
este norte auxiliará muito a UF que não possua sistema informatizado e 
necessite buscar uma solução, seja para utilizá-la de maneira imediata ou 
como referência para uma futura contratação e/ou desenvolvimento por conta 
própria. Como dito, as regras de negócio têm uma grande relevância para a 
aquisição ou desenvolvimento de um sistema, e, no mínimo, estas UFs que 
enviaram suas boas práticas poderão auxiliar sobremaneira na definição 
destas regras, considerando que já passaram por esta fase.

Além da implementação de sistemas, as 
iniciativas vinculadas a esta categoria 
também perpassam:

Apresentação das 
informações coletadas para 
a tomada de decisão por 
meio de painel imobiliário, 
sendo este o próximo 
passo para a UF que 
possua sistema 
informatizado de gestão 
patrimonial e precisa 
demonstrar de maneira 
clara as informações 
coletadas, para a gestão 
estratégica. 

Controle e registro dos 
termos de concessão e 
permissão de uso de bens 
públicos (informações 
críticas para a tomada de 
decisão na gestão 
patrimonial imobiliária).

Desenvolvimento de 
aplicação mobile para 
automatizar a entrada de 
dados em sistemas 
existentes, como resultado 
do trabalho de campo 
focado na identificação 
dos imóveis de 
propriedade do Estado.
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F. Alienação e fundos imobiliários
Dentre as iniciativas submetidas no âmbito desta categoria, 6 (seis) tratavam 
de alienação de imóveis e 1 (uma) da criação de fundo imobiliário, a qual será 
destacada mais adiante.

No âmbito da alienação de imóveis, as iniciativas perpassam diversas 
adequações e flexibilizações no arcabouço normativo (decretos, leis, 
projetos de lei, etc.), as quais visam criar condições para que o Estado 
obtenha novas receitas por meio da transferência a terceiros do domínio 
de imóveis de sua propriedade, inclusive por meio de leilão eletrônico.

Além disso, as iniciativas também trazem alguns exemplos bastante 
interessantes de alienações de imóveis efetivadas, possibilitando que fossem 
auferidas novas receitas de cunho não tributário. Para tanto, em alguns casos 
foi necessário enveredar boa parte dos esforços para atualizar a identificação e 
avaliação do portfólio de imóveis, a fim de que os bens fossem 
disponibilizados com sua aferição de valor rigorosamente realizada e com 
todas as suas condições exaustivamente diagnosticadas.

Em São Paulo, 
destaca-se o 1º Fundo 
de Investimento 
Imobiliário constituído 
por ente público no 
Brasil.

80 IMÓVEIS
INTEGRALIZADOS 

60 VENDIDOS ATE O
MOMENTO
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ACRE, BAHIA, CEARÁ, MINAS GERAIS, 
PARAÍBA, PARANÁ E SÃO PAULO

ONDE ENCONTRAR BOAS INICIATIVAS NESSA DIMENSÃO?

Aprimorar a divulgação das vendas para 
maior atratividade e aprimoramento dos 
documentos editalícios.

Das lições aprendidas,
é importante:

Destacar a necessidade de apoio do nível 
estratégico para criar o ambiente político 
propício para a implementação. 

Dar importância para sensibilização, 
convencimento e alinhamento dos órgãos.

Desenvolver mecanismos de descontos no valor de 
imóveis que possuem pouca liquidez e permitir o 
parcelamento.
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A. Identificação
Na categoria de identificação de bens móveis foram apresentadas duas 
iniciativas que tinham como escopo a regularização de registros de bens 
móveis. Uma delas tem como foco a implantação do procedimento de 
inventário nos órgãos e entidades públicas. A ideia é regularizar a carga 
patrimonial por meio da realização do primeiro inventário estruturado no 
estado, incluindo a verificação de bens não localizados fisicamente, 
identificação de bens sem o devido registro no sistema informatizado de 
patrimônio para cadastro ou sem etiqueta de tombamento, busca por 
divergências de cadastro, etc.

A segunda iniciativa demonstra a preocupação do estado em regularizar 
divergências após a realização do inventário, mediante auditoria física para a 
busca de bens que ainda não estejam devidamente registrados para 
regularização imediata. 

As iniciativas se assemelham quanto ao tema, mas divergem na execução 
do trabalho: enquanto na primeira todo o trabalho é desenvolvido por 
servidores lotados nos órgãos e entidades, a segunda relata a contratação 
de empresa especializada para a realização do levantamento e o devido 
registro no sistema informatizado.

2. BENS MÓVEIS, FROTA E
BENS DE CONSUMO
Serão apresentadas a seguir 59 (cinquenta e nove) iniciativas implementadas 
pelas Unidades Federativas na seara da gestão de bens móveis (inclusive 
frota) e de consumo, abrangendo material permanente, frota de veículos e 
bens de consumo. Trata-se, portanto, de uma espécie de inventário de boas 
práticas no âmbito da gestão de patrimônio, a fim de oferecer subsídios e 
inspirar os gestores para a resolução de problemas reais de sua região, haja 
vista que muitos dos problemas que afetam a gestão patrimonial são 
semelhantes dentre as UFs.
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CEARÁ, GOIÁS E PARAÍBA
ONDE ENCONTRAR BOAS INICIATIVAS NESSA DIMENSÃO?

As iniciativas se assemelham 
quanto ao tema, mas divergem 
na execução do trabalho: 
enquanto na primeira todo o 
trabalho é desenvolvido por 
servidores lotados nos órgãos e 
entidades, a segunda relata a 
contratação de empresa 
especializada para a realização 
do levantamento e o devido 
registro no sistema 
informatizado.
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B. Gestão, uso e controle
A categoria de gestão, uso e controle de bens móveis abrangeu iniciativas com 
diversos objetivos, dentre as quais se destacam aquelas pautadas na 
reavaliação e depreciação de bens, tema no qual foram apresentadas 
iniciativas com experiências marcadamente distintas entre si. 

Apesar de terem sido implementadas para atender à demanda de 
procedimentos contábeis na administração pública, identificou-se que a forma 
como os procedimentos foram conduzidos se diferem. 

Em uma iniciativa, por exemplo, 
o Estado optou pela 
reavaliação de 88% de seus 
bens de forma automatizada, 
enquanto em outra foi definido 
um cronograma de reavaliação 
com base no quantitativo e 
valores investidos em cada 
grupo de bens (não 
acontecendo de forma 
automatizada).
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ACRE, CEARÁ, GOIÁS, MARANHÃO, 
MATO GROSSO DO SUL, MINAS GERAIS, 
PARÁ, PARAÍBA, RIO DE JANEIRO, 
RIO GRANDE DO NORTE, RIO GRANDE 
DO SUL E SANTA CATARINA

ONDE ENCONTRAR BOAS INICIATIVAS NESSA DIMENSÃO?

Desenvolvimento de
índice de gestão
patrimonial
mobiliário, com
o objetivo de mensurar
a maturidade das
unidades gestora.

Cessão de 
uso de bens 
móveis.

Trilha de capacitação de 
servidores para 
qualificação e melhoria 
das atividades inerentes à 
gestão mobiliária e para 
utilização de sistemas de 
gestão, o que contribuiu 
para melhorias nos 
processos de trabalho e 
na produção de 
informações para tomada 
de decisão.

Gestão de frota por 
indicadores para 
otimização de custos, 
com indicação de 
necessidades de 
correções e geração de 
informações de forma 
tempestiva.

Criação de rede de 
gestores de bens 
móveis para 
melhoria da 
comunicação entre 
as setoriais de 
patrimônio.

Medidas de 
normatização, que 
buscam estabelecer 
critérios e 
procedimentos, bem 
como aperfeiçoar a 
definição e redistribuição 
de competências e 
responsabilidades da 
gestão patrimonial.

01 02 03

04 05 06

AS INICIATIVAS DESTA CATEGORIA TAMBÉM PERPASSAM: 
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C. Sistema de Informação
Dentre as iniciativas submetidas pelos Estados na categoria de sistemas de 
informação de bens móveis, inicialmente devem ser salientadas aquelas que 
otimizaram tecnicamente a gestão de ativos por meio da implantação de 
sistema patrimonial integrado ao sistema financeiro, o que garante 
fidedignidade dos resultados e redução do retrabalho. Diversos Estados 
apresentaram iniciativas com esta temática.

Atualizações realizadas no 
módulo de patrimônio 
mobiliário de sistema 
informatizado já existente.

Uso do sistema eletrônico de 
leilões para permitir ao próprio 
Poder Público a alienação de 
bens de forma descentralizada

Uso de coletor de dados para 
realizar o inventário de grande 
vulto de bens móveis, 
garantindo acuracidade e 
celeridade.

Fica latente a busca por melhoria 
na gestão patrimonial 
empreendida pelos Estados, com 
a utilização de ferramentas mais 
práticas e completas que 
proporcionam eficiência e eficácia 
aos controles e transparência da 
gestão patrimonial.

Desenvolvimento de 
aplicação para celulares e 
tablets voltada à leitura e 
interpretação dos códigos de 
barras ou dos QR codes das 
plaquetas de tombamento; 

Desenvolvimento de portal 
unificado de patrimônio com 
vistas a compartilhar de modo 
eficiente os conteúdos 
pertinentes à área de gestão 
patrimonial.

01

02

03

04

05

AS INICIATIVAS DESTA CATEGORIA TAMBÉM PERPASSAM: 
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D. Desfazimento
O desfazimento de bens móveis inservíveis, em nível nacional, a depender da 
natureza desses bens, adota modalidades diversas, ora visando a atender 
legislação específica, ora objetivando obter maior eficiência no procedimento.

O atendimento a normativos legais decorre da necessidade de observância da 
Política Nacional de Resíduos Sólidos, veiculada pela Lei Federal n.º 12.305, 
de agosto de 2010, e de Leis Estaduais que preveem a doação de animais 
inaptos à atividade-pública-fim, visando a preservar a integridade física e o 
bem-estar do animal ao longo de toda a sua existência. Em ambos os casos, a 
destinação tem prevalecido sob forma de doação dos bens às instituições sem 
fins lucrativos com fim social relacionado diretamente ao uso do bem ou ao 
ente municipal.

No que diz respeito a busca pela eficiência, o desfazimento, via de regra, se dá 
mediante leilão eletrônico, cuja fase externa em sua maioria é conduzida por 
leiloeiros chamados por meio edital de credenciamento, ficando a cargo 
destes as etapas de cadastramento, emissão de boletos, controle dos 
pagamentos, elaboração de ata e disponibilização de plataforma virtual para 
divulgação dos lotes e captação dos lances. Dada a possibilidade de ampla 
concorrência que o leilão emprega ao desfazimento, observa-se que a 
utilização desta modalidade de licitação tem gerado aos Estados maior 
arrecadação, transparência, controle, celeridade, economicidade e 
segurança durante todo o processo.

BAHIA, CEARÁ, MARANHÃO, MINAS 
GERAIS, PARAÍBA, PARANÁ, RIO DE 
JANEIRO, SANTA CATARINA E TOCANTINS

ONDE ENCONTRAR BOAS INICIATIVAS NESSA DIMENSÃO?

Guia de Transição de Governo                                                                                                                 05 | Gestão do Patrimônio3737



Como medida prévia à alienação dos bens móveis, verifica-se a priorização do 
reaproveitamento dos materiais permanentes e de consumo ociosos, em 
desuso ou que sejam recuperáveis, mediante a disseminação da política de 
transferências entre órgãos/entidades. Nestes casos, mantém-se estrutura 
física própria para a guarda/armazenamento, comissão destinada à avaliação 
de servibilidade dos bens e artífice para pequenos reparos.

A despeito da modalidade de desfazimento 
utilizada, constatou-se a opção prévia
pelo estabelecimento de novos marcos 
regulatórios para a política de 
desfazimento, bem como pela
capacitação dos agentes públicos 
envolvidos diretamente na gestão
dos bens móveis e imóveis.
Tais medidas trouxeram impactos significativos na diminuição de 
nulidades/irregularidades na tramitação dos processos e, por conseguinte, 
maiores celeridade e qualificação no reconhecimento dos bens inservíveis, 
intensificando a transferência entre órgãos/entidades de bens ociosos.

ACRE, CEARÁ, GOIÁS, MARANHÃO, MATO 
GROSSO DO SUL, MINAS GERAIS, PARÁ, 
PARAÍBA, RIO DE JANEIRO, RIO GRANDE 
DO NORTE, RIO GRANDE DO SUL E 
SANTA CATARINA

ONDE ENCONTRAR BOAS INICIATIVAS NESSA DIMENSÃO?
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E. Gestão estratégica
A gestão estratégica de bens móveis e consumo abrangeu iniciativas que 
tratavam, majoritariamente, de questões relacionadas ao gerenciamento de 
frotas. Os métodos que os estados buscaram adotar consideravam a 
economia, otimização e praticidade com o abastecimento de 
combustíveis, a manutenção dos veículos e, também, novos meios de 
transporte para o deslocamento dos colaboradores dos órgãos em suas 
atividades rotineiras. 

Grande parte dos Estados optou por contratar empresas especializadas nos 
temas mencionados, possibilitando a expansão dos serviços tanto no 
aumento das unidades de abastecimento e/ou realização de manutenção 
quanto em novas formas de locar veículos ou utilizar transportes por 
aplicativo para deslocamento dos servidores.

A única iniciativa que se distancia dessa temática é o Projeto Almoxarifado 
Virtual Nacional (AVN), o qual se refere ao processo de fornecimento de 
materiais de expediente e informática no formato ponta a ponta, por meio de 
uma ferramenta informatizada (website). No entanto, os pontos em comum 
entre todas as propostas, independentemente da temática, são a economia 
dos recursos públicos e a otimização dos processos, além da informatização 
das ações para maior controle e integração.

AMAPÁ, BAHIA, CEARÁ, MINAS GERAIS, 
RIO GRANDE DO SUL, SANTA CATARINA 
E PARAÍBA

ONDE ENCONTRAR BOAS INICIATIVAS NESSA DIMENSÃO?
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3. INICIATIVAS TRANSVERSAIS
Por meio da leitura dos formulários preenchidos, foi possível constatar com 
bastante clareza que algumas iniciativas perpassavam mais de uma 
categoria. Melhor dizendo, há bastante transversalidade entre as categorias 
definidas. Uma iniciativa de catalogação de imóveis pode ter envolvido em 
uma atualização normativa ou publicação de um novo decreto, assim como 
ter trazido alterações na dinâmica de funcionamento de um sistema da 
informação. As possibilidades de combinação são muitas.

Na ampla maioria das iniciativas recebidas 
foi possível definir uma categoria na qual se 
enquadravam melhor, tendo como critério a 
análise da entrega realizada, a fim de se ter 
com clareza qual é o cerne da iniciativa.
Em alguns casos, porém, não foi possível realizar a alocação em somente 
uma categoria, daí a criação do grupo Transversais para dar conta dessas 
iniciativas. O novo grupo contém um total de 8 (oito) iniciativas.

ALAGOAS, AMAZONAS, ESPÍRITO SANTO, 
MARANHÃO, PARANÁ, PIAUÍ, RIO GRANDE 
DO NORTE E SANTA CATARINA.

ONDE ENCONTRAR BOAS INICIATIVAS NESSA DIMENSÃO?
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Conclusões
O presente trabalho, desenvolvido pelo conselho do GT de Gestão de 
Patrimônio do Consad, tem por finalidade apresentar aos novos gestores 
empossados o conteúdo que compõe a pasta patrimonial estadual, os 
seus processos de trabalho e as várias possibilidades de gestão de bens 
imóveis, móveis (inclusive frota) e de consumo.

O capítulo buscou apresentar um panorama da situação da gestão 
patrimonial no Brasil de forma bastante representativa. O questionário 
aplicado foi respondido por 26 das 27 Unidades da Federação e foram 
recebidas 127 iniciativas de 25 UFs, dentre as quais 125 compõem este 
documento. Com isso, foi possível ampliar a compreensão do status quo 
da política pública patrimonial. Ademais, a elaboração deste documento 
evidenciou o engajamento e comprometimento dos gestores públicos 
frente à situação patrimonial e o papel singular do Consad enquanto 
promotor do intercâmbio entre eles.

Observa-se distintos graus de maturidade 
quanto à gestão patrimonial, tanto entre 
estados quanto entre regiões. Ao 
selecionar iniciativas de maior maturidade 
em determinados grupos e categorias, os 
estados podem reorganizar planos de 
trabalho, aprimorando a gestão 
patrimonial local.

01  02  03 04 

Guia de Transição de Governo                                                                                                                 05 | Gestão do Patrimônio4141



É notável a carência de sistemas de informação integrados, déficit de 
capacitação das equipes e a defasagem das estruturas organizacionais atuais, 
ao mesmo tempo em que se observa avanços substanciais no 
inventário/identificação de bens móveis e imóveis, além de grau de maturidade 
elevado da gestão de frota (por exemplo, no que se refere à categoria de 
gestão estratégica, que abrange medidas como táxi corporativo e economia 
de combustível).

Vale salientar que o presente trabalho 
oportuniza análise, reflexão e 
amadurecimento de ideias e diretrizes de 
atuação nos estados para muito além do 
diagnóstico da situação atual, propiciando 
intercâmbio de boas práticas entre as
Unidades Federativas. 

Além disso, verifica-se um rico 
arcabouço de experiências 
maduras e bem-sucedidas, que 
podem servir como referência 
em um estudo de boas práticas 
(benchmarking) no setor. Para 
os gestores, respeitando-se 
as especificidades de cada 
um dos estados, a dita 
interlocução visa implementar 
uma cultura de rede. 
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Obviamente, por mais que uma solução não possa ser transposta integralmente 
para outra realidade, é de suma importância o aprendizado oriundo de 
experiências já vivenciadas por outros gestores Brasil afora e o potencial que 
isso traz para o aprimoramento e/ou reformulação das medidas que estão a ser 
implementadas.

É importante que se reflita sobre o contexto que se avizinha com o término dos 
atuais mandatos dos governadores. Períodos de transição de governo são 
bastante propícios para rupturas, o que se observa tanto na troca de gestores e 
equipes técnicas quanto na descontinuação de 
políticas/ações/projetos/programas anteriormente implementados. Neste 
sentido, é fundamental que se estimule dentro das instituições a cultura de 
continuidade de boas práticas, bem como a permanência das rotinas de 
trabalho já estabelecidas e a catalogação da memória institucional. Para tanto, 
a experiência de outros entes da Federação é salutar.

Ao apresentar o panorama da gestão patrimonial no Brasil e inventariar 
iniciativas implementadas pelas UFs, este capítulo contribui para que os 
gestores da Administração superior possam, a partir da análise da situação 
atual de sua UF, pesquisar e selecionar experiências exitosas de outros estados 
que tenham lidado com desafios semelhantes, e adequar tais iniciativas à sua 
realidade. Dessa forma, constrói-se sobre o que já deu certo, aumentando as 
possibilidades de sucesso das ações do próximo governo e de atendimento do 
bem coletivo.

Outro benefício do presente trabalho é a possibilidade de se criar pautas 
de trabalho comuns que visem a superar problemas ou desafios similares 
de diversos estados, criando-se uma agenda positiva de maior 
abrangência e soluções coletivas que aprimorem a gestão patrimonial no 
nível subnacional.
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Por fim, ressalta-se o potencial 
do Consad em fomentar a 
interlocução entre todas as 
Unidades da Federação, tanto 
nas suas esferas centrais quanto 
em seus Grupos de Trabalho.

A atuação em conjunto por 
meio das instâncias do 
Conselho potencializa os 
resultados que podem ser 
obtidos por meio da troca de 
experiências, respeitando cada 
contexto de um país com 
estágios de desenvolvimento 
patrimoniais tão diversos.
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A importância da Agenda
A adoção de Concessões e Parcerias Público-Privadas (PPPs) tem sido 
amplamente discutida no setor público. Um dos motivos é a busca por 
estratégias que permitam melhorar a qualidade dos serviços oferecidos 
à população, dado que os entes subnacionais possuem limitações 
VYsHTLU[mYPHZ�L�ÄZJHPZ�L��WVY[HU[V��ULJLZZP[HT�KP]LYZPÄJHY�Z\HZ�MVU[LZ�KL�
recursos para investimentos no intuito de atender às mais diferentes políticas 
e/ou serviços públicos. Nesse sentido, a adoção de concessões e PPPs 
para o desenvolvimento, especialmente em infraestrutura, destaca-se 
como uma ferramenta valiosa.

A agenda de concessões e PPPs tem o potencial de contribuir e complementar 
os esforços dos Estados e Municípios em prover o desenvolvimento de 
políticas públicas sólidas em prol da sociedade, aprimorando, inovando e 
H\TLU[HUKV�H�LÄJPvUJPH�UH�WYLZ[HsqV�KL�ZLY]PsVZ�W�ISPJVZ�

Se as demandas da população 
são amplas, o investimento do 
setor público deve ser feito 
com inteligência. Gerenciar 
essa relação, entretanto, é um 
KLZHÄV��6�X\L�HZ�JVUJLZZ�LZ�
e PPPs mostram é que o setor 
privado pode desempenhar 
um papel importante no 
apoio a atividades essenciais, 
como na infraestrutura de 
transportes e social.
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De forma geral, a importância das concessões e PPPs para os Estados da 
Federação se relaciona à possibilidade de expansão de investimentos, 
JVUZPKLYHUKV�HZ�YLZ[YPs�LZ�VYsHTLU[mYPHZ�L�ÄZJHPZ�KVZ�LU[LZ�MLKLYH[P]VZ��

Os investimentos em infraestrutura 
fomentam o crescimento 
econômico especialmente 
na logística de transportes, 
como também em setores que 
impactam diretamente a vida dos 
cidadãos, como iluminação pública, 
saneamento, energia e gestão de 
resíduos sólidos e outros.
Regidas pelas Leis nº 8.987/95 e nº11.079/2004, respectivamente, as 
JVUJLZZ�LZ�L�777Z�[vT�ZPKV�HKV[HKHZ�LT�KP]LYZVZ�LZ[HKVZ�KH�MLKLYHsqV�
como alternativas viáveis para o desenvolvimento da infraestrutura, 
possibilitando a prestação de serviços públicos de melhor qualidade, 
fomentando o desenvolvimento, com otimização do retorno de investimentos 
realizados pelo ente privado.

Instrumentos complexos que são as concessões e PPPs, em se tratando 
de contratos de longo prazo, para que sua execução tenha efetividade, há 
que se focar nos mecanismos de estruturação de projetos, bem como 
de gestão contratual, de forma a assegurar que os investimentos serão 
devidamente destinados ao que se propõem. Ademais, é essencial que o 
pipeline de projetos esteja alinhado à estratégia de desenvolvimento de cada 
ente federativo, traduzindo de forma clara, nos projetos, quais os objetivos 
serão alcançados com os serviços contratados.
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Diagnóstico
,TIVYH�YLNPZ[YLT�KLZHÄVZ��JVTV�JP[HKV��o Brasil tem um dos melhores 
ambientes para a elaboração de Parcerias-Público Privadas (PPPs) 
na América Latina. A conclusão é de relatório divulgado pelo Banco 
Interamericano de Desenvolvimento (BID) e pela revista The Economist, 
em 13 de julho de 20221.

6Z�H\[VYLZ�KV�SL]HU[HTLU[V�UqV�LSHIVYHYHT�\T�YHURPUN��THZ�KP]PKPYHT�
os 26 países estudados em grupos. O Brasil está na categoria 
“desenvolvido”, com nota entre 60 e 79,9. Na mesma categoria estão 
Chile, Uruguai, Peru, Colômbia, Panamá e Costa Rica.

As melhores notas do Brasil foram nos quesitos elaboração e 
Z\Z[LU[HIPSPKHKL�KVZ�WYVQL[VZ�L�ÄUHUJPHTLU[V��Relativamente ao 
gerenciamento de riscos e monitoramento de contratos, a pontuação não 
foi satisfatória. Tanto em nível Federal, como Estadual, tem-se um avanço 
nas parcerias com o setor privado, conforme dados obtidos do Ministério 
da Economia, veiculados em agosto de 2022.
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Diante do cenário de restrições do orçamento público, a participação da 
iniciativa privada torna-se indispensável para a implementação de grandes 
empreendimentos e o desenvolvimento do país. Segue panorama da 
carteira de projetos do Governo Federal, do Ministério da Economia, e 
respectivos segmentos.
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Importante destacar o apoio do Governo Federal aos Entes subnacionais, 
cujos segmentos estão descritos abaixo.

1 https://www.moneynownews.com.br/economia/
L\H�YLNPZ[YHT�THPVY�HS[H�UH�PUÅHJHV�KVZ�\S[PTVZ����HUVZ�

https://www.moneynownews.com.br/economia/eua-registram-maior-alta-na-inflacao-dos-ultimos-40-anos
https://www.moneynownews.com.br/economia/eua-registram-maior-alta-na-inflacao-dos-ultimos-40-anos
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+LZHÄVZ
(Z�JVUJLZZ�LZ�L�WHYJLYPHZ�W�ISPJV�WYP]HKHZ�[vT�H]HUsHKV�L�NHUOHKV�
espaço na administração pública, como soluções viáveis para fomentar 
os investimentos em infraestrutura no Brasil. Embora sejam mecanismos 
YLJLU[LZ��Qm�t�WVZZx]LS�HWVU[HY�KLZHÄVZ�VIZLY]HKVZ�WLSVZ�LU[LZ�MLKLYH[P]VZ�UH�
agenda de Concessões e PPPs.

6Z�KLZHÄVZ��Hs�LZ�LT�HUKHTLU[V��JHZLZ��IVHZ�WYm[PJHZ�L�YLJVTLUKHs�LZ�
apresentadas neste capítulo são fruto de pesquisa realizada entre 14 
(quatorze) Estados membros do Grupo de Trabalho de Concessões 
e Parcerias Público - Privadas do Consad, representando um universo 
relevante para a análise da temática no Brasil.

Em se tratando de concessões 
e PPPs, considerando o cenário 
de longo prazo dos contratos e a 
estruturação de projetos que possui 
um prazo de maturação um pouco 
maior, a transição de governo pode 
impactar negativamente no que diz 
respeito à continuidade das ações 
implementadas em uma gestão.
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Primeiro lugar
Reconhece-se V�KLZHÄV�KH�LZ[Y\[\YHsqV�KL�\TH�\UPKHKL�HKTPUPZ[YH[P]H�
exclusiva para conduzir o planejamento, estruturação e gestão das 
concessões e parcerias público-privadas. Esta estruturação constitui-se 
JVTV�\T�KLZHÄV��\TH�]La�X\L�HZ�KPMLYLU[LZ�NLZ[�LZ�KVZ�NV]LYUVZ�WVKLT�
ou não reconhecer a importância da agenda para a administração, havendo o 
risco de descontinuidade. 

Segundo lugar
Na mesma temática do primeiro item, é a escassez de corpo técnico 
especializado, em especial nos entes subnacionais, para atuar nas 
diferentes etapas de estruturação de projetos e gestão de contratos de 
concessões e PPPs.

Terceiro lugar
6\[YV�KLZHÄV�VIZLY]HKV�t�H�LSHIVYHsqV�L�WYPVYPaHsqV�KL�WYVQL[VZ�X\L�
constituirão a carteira ou pipeline de projetos de um Estado. Esta etapa é 
crucial para o sucesso dos projetos e é necessário que haja alinhamento 
à estratégia governamental, em especial, com os instrumentos de 
planejamento de longo prazo (quando houver), além do Plano Plurianual e 
3LP�6YsHTLU[mYPH�

Quarto lugar
Há que se pensar no alinhamento estratégico entre as secretarias/órgãos 
e demais Unidades que compõem a governança da temática, superando 
KLZHÄVZ�WVSx[PJVZ�L�HKTPUPZ[YH[P]VZ�UV�WLYxVKV�KL�[YHUZPsqV��WVY�PU[LYTtKPV�
da conscientização dos novos gestores, sobre a relevância da agenda de 
Concessões e PPPs, especialmente no que se refere à continuidade dos 
projetos e contratos.
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Para o sucesso de um Programa 
de Concessões e PPPs, outrossim, 
tem que contar com uma instância 
deliberativa, materializada no Conselho 
Gestor de Parcerias, e outra executiva, 
integrada pela Unidade de Parcerias, 
pelas Secretarias de Estado diretamente 
envolvidas em cada um dos projetos 
LZWLJxÄJVZ�KL�JVUJLZZqV�L�777Z��
ou por empresa estatal incumbida da 
estruturação dos projetos.
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Boas Práticas
1. BOAS PRÁTICAS GERAIS
Conforme depreendido no Diagnóstico de Concessões e PPPs nas Unidades 
Federativas realizado pelo Grupo de Trabalho em 2020, o grau de maturidade 
da temática nos Estados do Brasil é variado. Há Estados que conseguiram 
estruturar unidades administrativas voltadas para concessões e PPPs, que 
possuem projetos em andamento e contratos já em execução; e há Estados 
cujas iniciativas ainda são incipientes.

Em nível federal, está em tramitação 
o projeto de lei nº 7.063/2017, 
referente ao Novo Marco Legal de 
Concessões. O texto na forma do 
substitutivo apresentado pelo relator 
traz inovações como: ampliação do 
uso da arbitragem nos contratos, 
possibilidade do uso de comitê 
resolução de disputa, concessão 
conjunta de serviços conexos e prevê 
H�JYPHsqV�KL�JVUJLZZqV�ZPTWSPÄJHKH�
– com rito mais célere para projetos 
de menor valor -, entre outras.

Em nível subnacional, os Estados 
[vT�HKV[HKV�KP]LYZHZ�TLKPKHZ�WHYH�
fortalecer, regular e avançar ainda 
mais na pauta de concessões e PPPs. 

01  02  03  04  05  06
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1
Case

Com o objetivo de mitigar os possíveis impactos da transição 
de governo, bem como facilitar a continuidade aos projetos 
em curso e às políticas públicas apoiadas pelo setor. Atuando 
como órgão central para a temática de concessões e PPPs, foi 
reestruturada administrativamente e está sendo implementado setor 
WHYH�NLZ[qV�L�TVUP[VYHTLU[V�KL�JVU[YH[VZ�KL�*VUJLZZqV��H�ÄT�
de que os contratos vigentes possam ser acompanhados de forma 
[tJUPJH�L�H�[VTHKH�KL�KLJPZqV�ZLQH�THPZ�LÄJPLU[L�

DESENVOLVIMENTO DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DE 
CURTO, MÉDIO E LONGO PRAZO, PELA SUBSECRETARIA DE 
CONCESSÕES E PARCERIAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

2
Case

Juntas, e de modo complementar, tem por missão tocar 
o Programa Estadual de Parcerias e Investimentos 
- Tocantins PPI.

CRIAÇÃO DA SECRETARIA DE PARCERIAS E INVESTIMENTOS E 
APROVEITAMENTO DE EMPRESA PÚBLICA, TOCANTINS PARCERIAS
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3
Case

Reúne diversas informações a respeito da carteira de projetos 
e das ações desenvolvidas, ferramentas de capacitação 
elaboradas pela unidade de PPP do Estado (cartilhas, modelos 
para apresentação de projetos ao Conselho Gestor de PPP, 
-S\_VNYHTH�KHZ�777��L[J����3PUR�KL�HJLZZV!�O[[WZ!��WWW�WI�NV]�IY��

DISPONIBILIZAÇÃO DE SITE DO PROGRAMA DE 
CONCESSÕES E PARCERIAS DO ESTADO DA PARAÍBA

4
Case

Iniciativa destinada à ampliação e fortalecimento da 
interação entre a administração estadual e a iniciativa 
privada por meio da celebração de parcerias para a execução 
de empreendimentos públicos estratégicos. A Unidade de 
Parcerias de Pernambuco trabalhou em duas frentes: a primeira, 
relacionada à estrutura formal, voltada para a consolidação 
de instrumentos e de processos trabalho relativos ao setor 
de concessões, criando documentação de padronização de 
processos, manual da unidade de parcerias, plataformas e 
canais digitais de acesso aos projetos, etc; e a segunda voltada 
para a capacitação contínua do seu time de colaboradores.

CRIAÇÃO DO PROGRAMA DE PARCERIAS ESTRATÉGICAS 
DO ESTADO DE PERNAMBUCO (PPPE)
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5
Case

Arcabouço regulatório enxuto e claro que trouxe 
estabilidade institucional e segurança jurídica necessárias 
WHYH�J\S[P]HY�H�JVUÄHUsH�KVZ�JPKHKqVZ�L�KV�ZL[VY�WYP]HKV�UV�
Programa de Concessões e Parcerias do Estado de Alagoas. 
Foram criados a unidade de Parcerias, o Conselho Gestor 
de Parceria – CGP e o Programa Estadual de Concessões 
e Parcerias, que reúne a carteira de Projetos estratégicos 
para concessões e parcerias do Governo do Estado, 
disponibilizado através do site http://www.parcerias.al.gov.br.

CRIAÇÃO DA LEI Nº 8.232,  
DE 10 DE JANEIRO DE 2020

6
Case

Com o objetivo de fomentar e coordenar a política de 
desenvolvimento socioeconômico sustentável do Estado, a 
SEPLAG está coordenando em parceria com uma Fundação, 
a elaboração do Plano. Após a entrega, prevista para outubro 
de 2022, será possível obter subsídios para a elaboração de 
uma carteira de projetos prioritários do Governo. Em paralelo, 
a SEPLAG apresentou proposta junto ao Banco Mundial no 
WYVNYHTH�7YVNLZ[qV�WHYH�JVU[YH[HsqV�KL�HZZPZ[vUJPH�[tJUPJH�
para a estruturação, implementação e sistematização do 
Programa de Parcerias Público-Privadas do Estado.

PLANO DE DESENVOLVIMENTO 
SOCIOECONÔMICO DO ESTADO DO ACRE
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7
Case

Institui o Programa de Parcerias do Estado de  
Mato Grosso do Sul��7967�4:���L�Km�V\[YHZ�WYV]PKvUJPHZ�

EDIÇÃO DE NOVO MARCO LEGAL DE PARCERIAS 
PELO ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL – LEI 
ESTADUAL Nº 5.829, DE 09 DE MARÇO DE 2022

8
Case

0KLU[PÄJHsqV�KHZ�VWVY[\UPKHKLZ para expansão da atuação do 
setor privado, com redução de participação do Estado, através de 
Parcerias Público- Privada (PPP) e programas de desestatização.

ELABORAÇÃO DE PLANEJAMENTO DE LONGO PRAZO 
PELO ESTADO DO CEARÁ, DENOMINADO CEARÁ 2050

9
Case

Dispõe sobre o Procedimento de Manifestação de Interesse 
(PMI) e a Manifestação de Interesse da Iniciativa Privada (MIP) 
no âmbito da Administração Pública do Estado de Minas 
Gerais. Esforço do Governo para atualizar e regulamentar tais 
procedimentos em âmbito estadual, considerando a necessidade 
de uma legislação mais moderna e menos burocrática.

PUBLICAÇÃO DO DECRETO ESTADUAL  
Nº 48.377/2022
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11
Case

Iniciativa cuja premissa é a de que infraestrutura se baseia no 
tripé de planejamento, regulação e gestão. 6\�ZLQH��V�,Z[HKV�
KL]L�HNPY�ULZZHZ�[YvZ�]LY[LU[LZ�WHYH�NHYHU[PY�H�HKLX\HKH�WYLZ[HsqV�
de serviços públicos, especialmente quando estes são prestados 
por terceiros. Nesse contexto, foi criada a Comissão de Regulação 
de Transportes, regulamentada pela Resolução Conjunta SEINFRA/
DER/ Nº 004, de 05 de abril de 2021, instância responsável por 
analisar e deliberar questões regulatórias, especialmente a análise 
KL�WSLP[VZ�LJVU�TPJV�ÄUHUJLPYVZ�L�H�L_WLKPsqV�KL�UVYTHZ�
orientadoras. Ainda nesta toada, está sendo proposta por meio de 
Projeto de Lei, a criação da Agência Reguladora de Transportes 
do Estado de Minas Gerais, autarquia responsável pela regulação 
L�ÄZJHSPaHsqV�KVZ�ZLY]PsVZ�W�ISPJVZ�KL�[YHUZWVY[L�L�SVNxZ[PJH�KL�
JVTWL[vUJPH�KV�,Z[HKV�¶�JVTV�YVKV]PHZ��HLYVWVY[VZ��IHSZHZ��
terminais, transporte coletivo metropolitano e intermunicipal – que 
sejam prestados pela iniciativa privada.

AGENDA REGULATÓRIA EM MINAS GERAIS

10
Case

Visando a transparência de informações, com toda a 
documentação dos projetos da carteira, sendo um importante 
[VVSRP[�[HU[V�WHYH�[tJUPJVZ�KV�,Z[HKV��X\HU[V�WHYH�H�ZVJPLKHKL�
JP]PS��3PUR�KL�HJLZZV!�O[[W!��^^ �̂WHYJLYPHZ�ZW�NV]�IY�7HYJLYPHZ��

DISPONIBILIZAÇÃO DA PLATAFORMA  
DE PARCERIAS DO ESTADO DE SÃO PAULO
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2. BOAS PRÁTICAS SETORIAIS

2.1 Saneamento Básico

Após a aprovação do Novo Marco legal do Saneamento, o investimento no 
setor tem crescido consideravelmente. Entre as principais metas do novo 
THYJV�YLN\SH[}YPV��KLZ[HJH�ZL�H�KL�\UP]LYZHSPaHY�L�X\HSPÄJHY�H�WYLZ[HsqV�
dos serviços no setor até 2033, visando assegurar que a integralidade 
da população brasileira tenha acesso à água potável, ao tratamento e a 
coleta de esgoto. De acordo com levantamento do Sistema Nacional 
de Informações sobre Saneamento (SNIS), com o atual ritmo de 
investimentos do Brasil no setor, a universalização do serviço levaria 
mais de 40 anos para ser alcançada. 

Cerca de  

35 milhões  
KL�IYHZPSLPYVZ�UqV�[vT�
acesso a água potável

104 milhões  
de pessoas (o que representa cerca 
KH�TL[HKL�KH�WVW\SHsqV��UqV�[vT�
acesso a coleta de esgoto

15 mil  
mortes 

350 mil  
internações 

ocorrem por ano pela falta 
de saneamento básico



18 06 | Concessões e PPPsGuia de Transição de Governo

Estima-se a necessidade de 
investimentos na ordem de R$ 500 
bilhões a R$ 700 bilhões em 10 
anos, algo que só se revela viável 
com a soma de investimentos 
públicos e privados.
Entre os efeitos diretos na geração de emprego, a Confederação Nacional da 
Indústria-CNI estima que R$ 3,8 bilhões de investimentos em saneamento 
gerariam 221 mil postos de trabalho, especialmente na construção civil e na 
indústria de máquinas e equipamentos.

6�*VUZLSOV�,TWYLZHYPHS�)YHZPSLPYV�WHYH�V�+LZLU]VS]PTLU[V�:\Z[LU[m]LS�
CEBDS estima que a universalização do saneamento básico poderia 
economizar R$ 7,2 bilhões entre 2015 e 2035 apenas em gastos com 
saúde, em decorrência direta da redução de internações por doenças e 
afastamentos do trabalho resultantes de infecções. Estudos apontam que, 
o cumprimento das metas do Novo Marco está diretamente relacionado ao 
aumento e a produtividade do trabalho e, consequentemente impactando a 
YLUKH�KVZ�[YHIHSOHKVYLZ��(�H\ZvUJPH�KH�WYLZ[HsqV�KL�ZLY]PsVZ�KLZZH�UH[\YLaH�
pode ocasionar a proliferação de doenças como leptospirose, disenteria 
bacteriana, esquistossomose, febre tifóide, cólera, parasitóides e dengue.

,U[YL�VZ�SLPS�LZ�YLHSPaHKVZ��KLZ[HJHòZL!

7HYJLYPH�7�ISPJVò7YP]HKH�KH�:HULZ\S��LT�4H[V�.YVZZV�
KV�:\S��(�VWLYHKVYH�t�H�LTWYLZH�(LNLH��X\L�ÄJHYm�
responsável pela prestação dos serviços de esgoto 
em 68 municípios do Estado, pelos próximos 30 anos. 
Ao todo, estão estimados investimentos de R$ 3,8 
bilhões, sendo cerca de R$ 1 bilhão em obras1;
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Concessão Regionalizada dos Serviços Públicos de 
Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário no 
Estado do Rio de Janeiro é considerada como o maior 
projeto de saneamento atualmente e tem por objetivo 
garantir a universalização do abastecimento de água, 
coleta e tratamento de esgoto para cerca de 12 
milhões de pessoas e atingir a meta do Marco Legal 
do Saneamento até 2033. Os contratos da concessão 
possuem prazo de 35 anos e envolvem investimentos 
da ordem de R$ 80 bilhões.

Além da universalização do saneamento, fazem 
parte do escopo desse projeto ações de despoluição 
e proteção ambiental de rios, lagoas e na Baía de 
Guanabara, que somam investimentos de mais de 
R$5,5 bilhões2. A estimativa mínima de investimentos 
em infraestrutura de comunidades é de R$1,86 
bilhões. A previsão é que os serviços relacionados à 
concessão gerem cerca de 46 mil postos de trabalho 
diretos e indiretos, especialmente nos municípios 
que participam dos contratos. Além disso, o 
processo garantiu ao governo do Estado, ao fundo de 
desenvolvimento da região metropolitana do Rio de 
Janeiro e aos municípios que aderiram ao edital um 
valor total de outorga de cerca de R$ 24 bilhões para 
investimentos em infraestrutura.

No Nordeste, Alagoas foi o primeiro Estado a oferecer 
à iniciativa privada a concessão para explorar 
serviços de água e esgoto, após a aprovação do 
Marco Legal do Saneamento em 2021. O projeto 
confere a concessão para os municípios alagoanos, 
divididos em três blocos a saber: Bloco A – Região 
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Metropolitana de Maceió (composto por 13 cidades); 
Bloco B – Agreste do Sertão (contemplando 34 
cidades) e; Bloco C – Zona da Mata e Litoral Norte 
(composta por 27 cidades), envolvendo cerca de R$6,2 
bilhões em investimentos3.

Em setembro de 2020, o primeiro leilão incluiu a 
capital Maceió e outros 12 municípios da região 
metropolitana. A vencedora foi a BRK Ambiental, que 
ofereceu um lance de R$ 2,009 bilhões pela outorga, 
quantidade expressiva de receita para o Estado.

No Rio Grande do Sul, o processo está em 
conclusão da modelagem da operação, com vistas a 
desestatização da CORSAN, cujo leilão está previsto 
para dezembro de 2022 na B3. O projeto visa levar 
saneamento para mais de 5 milhões de gaúchos 
que hoje não possuem esgoto tratado e de realizar 
o maior plano de investimentos de uma empresa, no 
total de R$13 bilhões até 20334.

Apesar de bons resultados, ainda existem problemas expressivos para a 
efetivação dessas parcerias. Para que o setor se mantenha sob o centro da 
população, dos governos e dos players do mercado, deverá ser assegurado 
arranjos regulatórios robustos, contratos consistentes, previsibilidade, 
com matrizes de risco bem elaboradas para mapear e delimitar 
previamente os riscos envolvidos e meios para mitigá-los e, sem dúvidas, 
fazer uso de novas tecnologias e inovação para plena expansão deste 
promissor setor.

Para os novos governantes, \T�KVZ�THPVYLZ�KLZHÄVZ�t�PKLU[PÄJHY�X\HPZ�
municípios que estão com contratos irregulares perante o Marco 
Legal do Saneamento Básico. A partir disso, o Chefe do Executivo deve 
propor medidas relacionadas à formação de blocos regionais e estudo de 
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alternativas para escolha do melhor modelo de gestão aos blocos para que 
os contratos sejam regularizados. A busca de solução para os municípios 
onde a companhia estadual de saneamento não conseguiu comprovar a 
JHWHJPKHKL�ÄUHUJLPYH�WHYH�H�\UP]LYZHSPaHsqV�H[t������t�PTWYLZJPUKx]LS, a 
ÄT�KL�X\L�H�WVW\SHsqV�SVJHS�UqV�ZLQH�WYLQ\KPJHKH�LT�YLSHsqV�HV�MVYULJPTLU[V�
e/ou chegada dos serviços de saneamento básico.

Como boas práticas, é importante os Estados avaliarem a hipótese de 
reproduzir o modelo da concessão de saneamento para outras áreas, 
como por exemplo, Projeto de Resíduos Sólidos e Projeto de Iluminação 
Pública. A parceria de vários municípios com um Estado em um único projeto 
é um excelente modelo para incentivar o desenvolvimento do Estado. Além 
KH�TLSOVYPH�KV�ZLY]PsV��KH�[YHUZMLYvUJPH�KH�YLZWVUZHIPSPKHKL�WHYH�V�WHYJLPYV�
privado e da possibilidade de recebimento de outorgas, esse modelo traz 
economicidade desde a modelagem até a assinatura do contrato.

2.2 Rodovias

6�WYVJLZZV�OPZ[}YPJV�KH�JVUZ[Y\sqV�KL�YVKV]PHZ�UV�)YHZPS��X\L�YLZ\S[V\�UH�
concessão da infraestrutura à iniciativa privada, toca num ponto sensível 
KH�LJVUVTPH�IYHZPSLPYH��X\L�t�H�PUJHWHJPKHKL�KV�WVKLY�W�ISPJV�ÄUHUJPHY�
VIYHZ�KL�PUMYHLZ[Y\[\YH�WHYH�H�TLSOVYPH�KHZ�JVUKPs�LZ�KHZ�YVKV]PHZ��6�
fato se agrava, uma vez que esse modal é o principal responsável pelo 
escoamento da maior parte da produção brasileira. Logo, problemas 
no setor provocam diretamente entraves na logística de transportes, 
contribuindo, deste modo, para o encarecimento dos produtos que chegam 
HV�JVUZ\TPKVY�ÄUHS��(�ZVS\sqV�X\L�ZL�HWYLZLU[H�]Pm]LS�t�H�JVUJLZZqV�n�
iniciativa privada da administração e da conservação das rodovias, mediante a 
cobrança de pedágio.

Segundo matéria veiculada5��\T�KVZ�THPVYLZ�KLZHÄVZ�KVZ�WYVNYHTHZ�KL�
concessões de rodovias federais e estaduais será encontrar modelos que 
[VYULT�H[YH[P]HZ��HV�ZL[VY�WYP]HKV��LZ[YHKHZ�JVT�TLUVY�Å\_V�KL�]LxJ\SVZ�
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As dez piores rodovias do país, na avaliação da Confederação Nacional 
do Transporte, são públicas e muitas se encontram em Estados de menor 
tráfego, como Maranhão, Pernambuco, Acre e Amazonas, o que torna difícil 
YLWHZZHY�n�PUPJPH[P]H�WYP]HKH�NYHUKLZ�[YLJOVZ�KVZ�X\HZL�� ��TPS�RT�KL�YVKV]PHZ�
pavimentadas ainda fora do sistema de concessões.

Modelos estudados pelo Ministério da Infraestrutura indicam a possibilidade 
de agrupar rodovias mais rentáveis às operadoras com outras de menor 
Å\_V�L�VMLY[m��SHZ�LT�\T��UPJV�WHJV[L�UVZ�SLPS�LZ��Há necessidade 
de “alinhamento de incentivos” para levar as concessões para rodovias 
de menos tráfego.

As Parcerias Público-Privadas são alternativas, que o setor público assume 
parte dos investimentos. Mas isso depende da disponibilidade de recursos dos 
governos federal e estaduais.

6\[YV�KLZHÄV�UH�mYLH�t�conquistar novos operadores de rodovias, além dos 
que já estão no mercado. A percepção é que há muitos investidores, inclusive 
PU[LYUHJPVUHPZ��PU[LYLZZHKVZ�LT�ÄUHUJPHY�WYVQL[VZ��THZ�ULZ[L�TVTLU[V�UqV�
estão atraídos aos projetos de concessão e PPPs.

6�,Z[HKV�KL�4PUHZ�.LYHPZ�MVP�,Z[HKV�
pioneiro na agenda de concessões 
e PPPs do Brasil, tendo promulgado 
sua Lei de PPPs ainda em 2003. Em 
2007 teve seu contrato de primeira 
PPP de rodovia assinado, MG-050.
Além da MG-050, o Estado possui a concessão da BR-135, cujos 
investimentos são da ordem de R$ 3,6 bilhões, com contrato de duração de 
���HUVZ��JVU[LTWSHUKV�����RT�KL�THSOH��HIYHUNLUKV�HZ�YVKV]PHZ�BR-135 
(Montes Claros, Bocaiúva, Engenheiro Navarro, Joaquim Felício, Buenópolis, 
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Augusto de Lima, Corinto, Curvelo e Paraopeba); LMG- 754 (Curvelo, 
Inimutaba e Cordisburgo); e MG-231 (Cordisburgo e Caetanópolis).

Recentemente, Minas Gerais realizou leilão de dois lotes rodoviários – 
Triângulo Mineiro e Sul de Minas, integrantes do Programa de Concessões 
9VKV]PmYPHZ�KV�,Z[HKV��6�JVUZ}YJPV�0UMYHLZ[Y\[\YH�4.�·�MVYTHKV�WLSHZ�
LTWYLZHZ�,X\PWH]�L�7LYÄU�·�HYYLTH[V\�HTIVZ�SV[LZ�YVKV]PmYPVZ��X\L�
WVZZ\LT��YLZWLJ[P]HTLU[L�����RT�L������RT�KL�L_[LUZqV��6�SV[L�KV�;YPoUN\SV�
Mineiro, interliga rodovias entre as cidades de Uberlândia, Uberaba, Patrocínio 
e Araxá e tem previso montante de R$3,2 bilhões de investimentos ao longo de 
���HUVZ��6�SV[L�YVKV]PmYPV�SVJHSPaHKV�UV�Z\S�KV�,Z[HKV�PU[LYSPNH�HZ�JPKHKLZ�KL�
7VsVZ�KL�*HSKHZ��7V\ZV�(SLNYL�L�0[HQ\Im��6Z�PU]LZ[PTLU[VZ�WYL]PZ[VZ�ZqV�KH�
ordem de R$2,3 bilhões ao longo de 30 anos de concessão;

Em São Paulo, destaca-se V�*VU[YH[V�KL�707(�¶�7PYHJPJHIHò7HUVYHTH!�
(março/2020), como maior contrato de concessão rodoviária estadual do 
país.�,��WLSH�WYPTLPYH�]La��\T�M\UKV�ZVILYHUV]LUJL\�H�SPJP[HsqV��6�JVU[YH[V�
incorpora trechos de concessões vincendas da 1ª etapa (Centrovias), 
JVTIPUHUKV�H[P]VZ�THK\YVZ�JVT�KLTHUKH�L�WLYÄS�Qm�LZ[HILSLJPKVZ��
com novos trechos incorporados ao programa de concessão. São 1.273 
quilômetros de estradas, com investimento de R$ 14 bilhões e com 1,1 
bilhão de outorga.

Nesse Estado, tem-se, ainda, o Lote Noroeste, cujo edital foi publicado 
em 04/06/2022, com investimentos R$ 10 bilhões para a extensão de 600 
RT��9LSPJP[HsqV�KL�H[P]VZ�KL�JVUJLZZ�LZ�THK\YHZ�ò�Triângulo do Sol – 442 
RT�L�TEBE ¶�����RT��0U]LZ[PTLU[VZ�KL�9�����IPSO�LZ��ZLUKV�PU]LZ[PTLU[VZ�
iniciais elevados na ordem de R$ 5 bilhões, para os sete primeiros anos de 
]PNvUJPH�JVU[YH[\HS��6�WYVQL[V�\UPÄJH���SV[LZ�YVKV]PmYPVZ�KPZ[PU[VZ�L�PTWVY[HU[LZ�
para o desenvolvimento logístico paulista, e que se encontram em vias de 
reversão ao Poder Concedente, atualmente administrados por duas diferentes 
JVUJLZZPVUmYPHZ��:qV�H[P]VZ�THK\YVZ��IYV^UÄLSK��JVT�KLTHUKH�JVUOLJPKH��
6�KLZHÄV�MVP�H�JVUQ\U[\YH�LJVU�TPJH!�HS[H�KH�PUÅHsqV�L�KVZ�PUZ\TVZ��7HYH�
JVU[VYUHY�[HPZ�VIZ[mJ\SVZ��H�TVKLSHNLT�LJVU�TPJVòÄUHUJLPYH�KV�3V[L�
5VYVLZ[L�HKV[V\�JVTV�KH[HòIHZL�KL�VYsHTLU[HsqV�V�TvZ�KL�THYsV�������
muito próximo ao da publicação do edital. Desse modo, os estudos sinalizam, 
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KL�THULPYH�ÄKLKPNUH��H�]PHIPSPKHKL�KV�WYVQL[V�L�H�JVUÄHIPSPKHKL�KVZ�
parâmetros objetivos iniciais do contrato. Na inovação tecnológica, é o primeiro 
do Brasil com conversão integral de praças de pedágio do tipo “barreira” para 
a estrutura de pórticos e cobrança de tarifas de pedágio por meio eletrônico, 
WLYTP[PUKV�THPVY�Å\PKLa�L�ZLN\YHUsH�KV�[YmMLNV��6�WYVQL[V�KV�Lote Noroeste 
também busca garantir a justiça tarifária, com redução inicial de 10% em face 
dos valores atualmente praticados. Além disso, os usuários de AVI (automatic 
]LOPJSL�PKLU[PÄJH[PVU) gozarão de 5% de abatimento no valor da tarifa. E com 
o Desconto de Usuário Frequente instituído nos últimos projetos paulistas, a 
tarifa pode ser reduzida em até 95%.

Como resultado, o projeto 
[YHa�ILULMxJPVZ�ZPNUPÄJH[P]VZ�
para os usuários, com 
melhorias na qualidade 
da infraestrutura, maior 
Å\PKLa��ZLN\YHUsH�L�
redução tarifária.

Cita-se, em São Paulo, 
o Rodoanel Norte, 
cujo edital foi publicado 
em 13/08/2022, com 
PU]LZ[PTLU[VZ�9������IPSO�LZ��ZLUKV�9����IPSO�LZ�WHYH�ÄUHSPaHY�HZ�VIYHZ��;V[HS�
��RT��(�WYPUJPWHS�KPYL[YPa�KH�TVKLSHNLT�MVP�ZVS\JPVUHY�V�OPZ[}YPJV�ZLUZx]LS�
do projeto, de modo a conferir segurança e promover competitividade. Para 
PZZV��V�JVU[YH[V�WYL]v�\T�WLYxVKV�KL�WYtòJVUZ[Y\sqV��H�ÄT�KL�KPSPNLUJPHY�
em detalhe a situação do ativo e preservar a concessionária dos riscos dele 
associados. Esse período também conta com uma comissão de transição, 
na modalidade de “dispute board”, que, de acordo com as melhores práticas 
de mercado, acompanhará as atividades e atuará na resolução de eventuais 
disputas. Na inovação tecnológica, o Rodoanel Norte contará com o sistema 
100% “MYLL�ÅV^¹��0ZZV�ZPNUPÄJH�X\L��UV�S\NHY�KHZ�WYHsHZ�KL�WLKmNPV��ZLYqV�
implantados pórticos de leitura que realizam a cobrança automática dos 
veículos que possuírem AVI – H\[VTH[PJ�]LOPJSL�PKLU[PÄJH[PVU.
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Percorrer rodovias sem precisar parar nas praças de pedágios, ou reduzir a 
velocidade nas cancelas de cobrança automática em um feriado prolongado 
t�V�KLZLQV�KL�T\P[VZ�TV[VYPZ[HZ�X\L�Qm�[P]LYHT�L_WLYPvUJPH�JVT�V�ZPZ[LTH�
KL�WHZZHNLT�V\�Å\_V�SP]YL�¶�V�JOHTHKV�WLKmNPV�MYLL�ÅV �̂�6�ZPZ[LTH�Qm�t�
realidade na Europa e América do Norte, e, aqui na América do Sul, o Chile 
t�V��UPJV�WHxZ�X\L�\[PSPaH�V�WLKmNPV�KL�WHZZHNLT�SP]YL�KL�MVYTH�VÄJPHS��5V�
Brasil, será implementado também na Rodovia Presidente Dutra�ò�)9�¶�
116, assim como no Estado de Minas Gerais, no Rodoanel Metropolitano de 
Belo Horizonte, cujo leilão foi realizado em agosto de 2022 e início das obras 
acontecerá em 2024.

6�ZPZ[LTH�KL�M\UJPVUHTLU[V�t�
bastante simples. Nos pedágios tipo 
MYLL�ÅV^ não há praças de pedágios 
convencionais, mas antenas, que 
são instaladas ao longo de toda a 
rodovia. A cobrança é realizada por 
intermédio de tags semelhantes às já 
existentes em sistemas de cobrança 
automática, como o Sem Parar6.
A rodovia Presidente Dutra será a primeira concessão federal com sistema 
de pedágio de livre passagem, que é uma tentativa de equalizar os custos e 
substituir a cobrança em praças físicas instaladas no decorrer da via por um 
sistema de custo por quilômetro.
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6Z�WYLZxKPVZ�UHJPVUHPZ�ZL�[VYUHYHT�
abarrotados e sem poder oferecer 
aos seus presos os requisitos 
mínimos de higiene, saúde e 
segurança. Assim, os novos 
modelos prisionais se apresentam 
como alternativas para ampliar a 
capacidade do sistema, bem como, 
melhorar a qualidade da prestação 
dos serviços e do emprego de 
recursos públicos.

2.3 Sistema Prisional

Isso representa uma taxa 
composta de crescimento de 
8% ao ano (Brasil, 2019)10.

6�)YHZPS�t�PUZ\ÄJPLU[L�LT�TH[tYPH�KL�PUMYHLZ[Y\[\YH�JHYJLYmYPH��

Em junho de 2017,  
o KtÄJP[�KL�]HNHZ� 
em presídios era de  

303,1 mil 

Entre 1990 e 2017 (junho), o 
contingente brasileiro de 
apenados subiu de  

90 mil para  

726,35 mil
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6�THPVY�KLZHÄV�WHYH�VZ�NV]LYUHU[LZ�t�H�mudança do modelo existente 
de penitenciárias e presídios no Brasil, para migrar para um projeto que 
contemple a disponibilidade de trabalho interno e educação de qualidade aos 
presos. Isso não só vai ajudar o detento na sua reinserção na sociedade e na 
geração de renda para sua família, mas também na diminuição da pena, uma 
]La�X\L�WHYH�JHKH�[YvZ�KPHZ�[YHIHSOHKVZ��\T�KPH�t�YLK\aPKV�UH�WLUH�

(PUKH��V�KLZHÄV�X\L�ZL�LUMYLU[H�ZLYm�ampliar o alcance das políticas 
públicas de educação e trabalho para a população privada de liberdade, 
bem como trazer para o ambiente prisional as melhores tecnologias, 
utilizando-se, inclusive, sistema biométrico para captura de dados, e 
PU[LSPNvUJPH�HY[PÄJPHS��WHYH�KLÄUPsqV�L�YLJVUOLJPTLU[V�KL�WHKY�LZ7.

6�,Z[HKV�KL�4PUHZ�.LYHPZ�WVZZ\P�V��UPJV�JVU[YH[V�KL�777�]PNLU[L�
�HZZPUHKV�UV�HUV�KL���� ��WHYH�H�NLZ[qV�KL�\UPKHKLZ�WYPZPVUHPZ��6�
Complexo Penal está localizado no município de Ribeirão das Neves. 
O modelo adotado em Minas é inédito no país, sendo o privado 
responsável pela construção e operação dos serviços de manutenção 
L�KL�HZZPZ[vUJPH�HV�WYLZV��LUX\HU[V�V�7VKLY�*VUJLKLU[L�ÄJH�
JVT�V�LUJHYNV�KH�ÄZJHSPaHsqV�KLZZLZ�ZLY]PsVZ�L�KH�ZLN\YHUsH�
das Unidades. A remuneração será por performance, vinculada ao 
cumprimento de indicadores de desempenho;

Nos Estados do Rio Grande do Sul e Santa Catarina, os projetos 
estão capitaneados pelo Banco Nacional do Desenvolvimento 
Econômico e Social – BNDES e se desenvolvem com o propósito 
de gerar integração social e a ressocialização dos condenados 
por intermédio do trabalho, sendo o modelo presídio industrial um 
TVKLSV�KL�YLMLYvUJPH��WVZZPIPSP[HUKV�H�YLK\sqV�KL�WLUH�L�H\_PSPHUKV�
no custeio do apenado. É importante destacar que caberá ao Estado 
H�YLZWVUZHIPSPKHKL�ZVIYL�V�WVKLY�KH�WVSxJPH��PU[LSPNvUJPH�L�ZVIYL�H�
gestão do sistema prisional8.
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Tais modelos visam proporcionar agilidade na execução dos investimentos, 
redução de burocracia, vinculação entre performance e remuneração, 
maior prazo de duração de contrato, entre outras expressivas vantagens.

No Rio Grande do Sul,�UH�JPKHKL�KL�,YLJOPT��LZ[PTHòZL�H�HILY[\YH�
de mais de 1.000 vagas, e investimentos na ordem de R$149 milhões. 
Serão 2 unidades, sendo para a primeira o prazo de construção é de 
24 meses, enquanto a segunda unidade estima-se 60 meses para 
conclusão. No Estado de Santa Catarina, em Blumenau, serão 2.979 
]HNHZ��JVU[LTWSHKHZ�LT���\UPKHKLZ����YL[YVÄ[��L�PU]LZ[PTLU[VZ�UH�
VYKLT�KL�9�����TPSO�LZ��6�WYHaV�KL�JVUZ[Y\sqV�ZLYm�KL����TLZLZ�

Vale mencionar que os projetos estão sendo coordenados pelos 
governos de Santa Catarina e Rio Grande do Sul, enquanto o 
Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) 
e o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) operam como 
líderes na estruturação, além de nove empresas de consultoria.
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2.4 Energia Fotovoltaica

De acordo com a Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica9 - 
():63(9��o Brasil foi o 4º no ranking dos países que mais acrescentaram 
capacidade solar fotovoltaica em 2021, com novos 5,7 GW no último 
HUV��JVT�IHZL�LT�KHKVZ�H[\HSPaHKVZ�WLSH�(NvUJPH�5HJPVUHS�KL�,ULYNPH�
,St[YPJH��(5,,3��L�H�YLJLU[L�W\ISPJHsqV�KH�(NvUJPH�0U[LYUHJPVUHS�KL�,ULYNPHZ�
Renováveis (IRENA).

O consumo de energia é uma das grandes despesas dos Estados. A título 
de exemplo, em 2018, a quantidade de energia elétrica consumida pelos 
órgãos e entidades do Governo de Alagoas conectados em baixa tensão foi 
estimada em 30,47 GWh (NPNH^H[[òOVYH), totalizando R$ 16,9 milhões de reais. 

Neste sentido, a importância 
em investimentos de tais 
SURMHWRV�D�ðP�GH�UHGX]LU�
RV�FXVWRV�GR�FRQVXPR�GH�
energia elétrica, tornando o 
JDVWR�SŜEOLFR�PDLV�HðFLHQWH��
SURPRYHQGR�R�XVR�GH�IRQWHV�
de energia renováveis.

6Z�ZLNTLU[VZ�KL�NLYHsqV�L�JVTLYJPHSPaHsqV�KL�LULYNPH�ZqV�HX\LSLZ�UVZ�
quais há possibilidade de os agentes, tanto do lado da oferta quanto do lado 
da demanda, negociarem preços e quantidades de energia para viabilizarem 
seus negócios. O setor elétrico brasileiro possui dois ambientes de 
comercialização de energia: o Ambiente de Contratação Regulada (ACR) e o 
Ambiente de Contratação Livre (ACL).
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A ACL tem se tornado cada vez 
mais atrativa. Essa crescente 
ocorre devido à queda anual dos 
custos para geração da própria 
energia, elevação dos custos 
com encargos e por conta dos 
fatores hidrológicos conjunturais, 
e também, pela necessidade das 
empresas de obterem energia de 
fontes renováveis, o que impacta 
positivamente as ações de 
LÄJPvUJPH�WHYH�HZ�LTWYLZHZ�
A autoprodução ocorre quando a empresa consumidora recebe 
autorização para produzir energia elétrica destinada para o seu consumo. 
Dessa forma, a demanda de energia para as operações da empresa é suprida 
por conta própria. Esse modelo de negócio permite que a empresa gere a 
WY}WYPH�LULYNPH�WVY�MVU[LZ�YLUV]m]LPZ�L�KL�IHP_V�J\Z[V�·�JVTV�H�ZVSHY��H�
eólica, o biogás ou biomassa e a hídrica.

Essa modalidade está diretamente ligada ao agente “autoprodutor de 
energia elétrica”, caracterizado por um consumidor ou mais consumidores 
YL\UPKVZ�LT�JVUZ}YJPV�V\�ZVJPLKHKL�KL�WYVW}ZP[V�LZWLJxÄJV��:7,��X\L�LZ[qV�
no ambiente de contratação livre (ACL) e que possuem uma ou mais usinas 
gerando energia para ser consumida no seu próprio negócio.
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Já a Geração Distribuída (GD) se aplica somente 
para consumidores que estão no ambiente de 
contratação regulado (ACR), ou seja, o mercado 
cativo de energia. Dessa forma, ao adotar a GD, 
a empresa passa a substituir a energia que 
contrata diretamente da distribuidora pela 
energia gerada pela sua usina, podendo estar 
em qualquer nível de tensão (tanto no Grupo A, 
quanto no Grupo B), sem necessidade de ser 
grande consumidora de energia.

Como dito, o forte ritmo de crescimento da 
implantação de projetos de energia solar no 
Brasil – seja de sistemas de geração distribuída, 
seja de usinas de grande porte – garantiu ao 
7HxZ�H�X\HY[H�JVSVJHsqV�UV�YHURPUN�T\UKPHS�KL�
nações que mais acrescentaram capacidade da 
fonte fotovoltaica na matriz elétrica em 2021. 
É o que diz um mapeamento do Portal Solar, 
JVT�IHZL�LT�KHKVZ�KP]\SNHKVZ�WLSH�(NvUJPH�
Internacional de Energias Renováveis (Irena) 
e pela Associação Brasileira de Energia Solar 
-V[V]VS[HPJH��():63(9��

*P[HT�ZL�JVTV�YLMLYvUJPHZ!

PPP DAS MINIUSINAS SOLARES DO PIAUÍ-PI

777�+(:�<:05(:�:63(9,:�+,�<),9()(ò4.

PPP DAS USINAS SOLARES DO 
*(5(3�+6�*(:;(5/²6ò*,

Mais de  

R$78,5  
bilhões  
de investimentos  
acumulados 

A fonte solar está em  

15GW  
no Brasil

Evitou-se a emissão de  

20,8  
milhões  
de toneladas de CO2 na 
geração de eletricidade

Mais de  

450 mil 
empregos 
criados desde 2012
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(*69+6:�+,�*667,9(h²6ò;i*50*(�56:�,:;(+6:�+6�;6*(5;05:�,�7(9(Ð)(

PMI DO GOVERNO DE PERNAMBUCO PARA ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIA COM 
VISTAS À REDUÇÃO DE CUSTOS DE ENERGIA PARA OS ÓRGÃOS PÚBLICOS

Neste, o projeto de energia traz um diferencial relevante. Trata-se 
da Parceria Público-Privada, na modalidade de Concessão 
Administrativa, para construção, operação, manutenção e gestão 
de usina de autoprodução de energia renovável com compra 
de energia por intermédio do ambiente de contratação livre – ACL 
e gestão das unidades consumidoras do Grupo A do Governo do 
Estado. A concessão futura trará economicidade para 52 unidades 
consumidoras de energia do poder público estadual em um contrato 
de 28 anos, com investimentos estimados em R$ 210 milhões.

PROCEDIMENTO PRELIMINAR DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE DA PREFEITURA 
DE SÃO PAULO PARA ESTUDO DA IMPLANTAÇÃO DE CENTRAIS GERADORAS DE 
ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA PARA GERAÇÃO DISTRIBUÍDA NO MUNICÍPIO

Após o lançamento de 3 (três) projetos para Geração Distribuída, 
a Prefeitura avança com o Programa de Energia Limpa, a partir 
da migração ao ambiente de contratação livre e autoprodução 
de energia. Com essa nova iniciativa, mais de 200 unidades 
JVUZ\TPKVYHZ�WVKLYqV�LJVUVTPaHY�YLJ\YZVZ�W�ISPJVZ��6�WYVQL[V�
WYL]v�H�JVU[YH[HsqV�KL�JLYJH�KL�����4>TtK�KL�LULYNPH��HV�SVUNV�
de 35 anos, que deverão ser atendidos por usina em autoprodução 
e compra de energia no mercado livre, no preço máximo de  
����� �9��4>O��6�WYVQL[V�LZ[m�LT�MHZL�KL�JVUZ\S[H�W�ISPJH�
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2.5 Concessão de Parques

Consiste em uma estratégia para atrair investimentos aos parques, 
ao mesmo tempo que promove o turismo e o desenvolvimento 
socioeconômico das regiões. Por outro lado, é preciso garantir a 
preservação das áreas e avaliar os seus impactos. Logo, esse tipo de 
JVUJLZZqV�JVU[H�JVT�YVI\Z[VZ�LZ[\KVZ�KL�]PHIPSPKHKL�[tJUPJH��ÄUHUJLPYH��
ambiental e jurídica.

Com efeito, a concessão de parques tem como objetivo impulsionar 
novos investimentos em benefício da proteção, estudo, divulgação da 
biodiversidade e desenvolvimento turístico, aumentando o número de 
visitantes, a geração de empregos e diminuindo os custos de manutenção 
desses parques. 

Recentemente, o Banco Nacional 
de Desenvolvimento Econômico e 
Social (BNDES) criou um programa 
destinando cerca de R$ 500 milhões 
KL�ÄUHUJPHTLU[V�WHYH�JVUJLZZ�LZ�
de parques naturais e urbanos, além 
KL�ÅVYLZ[HZ��
Informações obtidas no BNDES11, atualmente, o principal modelo de negócio 
para as concessões de parques naturais e urbanos é baseado no uso 
público, isto é, na oferta de infraestrutura, atrativos e serviços turísticos 
para o público em geral, dentro das possibilidades do zoneamento 
KV�[LYYP[}YPV�KLZZHZ�\UPKHKLZ��PKLU[PÄJHKHZ�UV�7SHUV�KL�4HULQV�V\�LT�
documentos correlatos).
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Porém, as concessões não são o único instrumento 
que pode ser constituído para a exploração turística 
das unidades de conservação, já que há, ainda, a 
possibilidade de o poder público conceder autorizações e 
WLYTPZZ�LZ�WHYH�WHYJLPYVZ�LZWLJxÄJVZ��V\�TLZTV�ÄYTHY�
parcerias com organizações da sociedade civil (OSC) ou 
associações comunitárias.

Pela multiplicidade de unidades de conservação no país, há inúmeras 
possibilidades de arranjos e combinações para a constituição de 
modelos no setor. 
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Essas diferentes possibilidades 
de receita podem se combinar, 
maximizando o potencial de geração 
KL�]HSVY�KL�MVYTH�JVULJ[HKH�HV�WLYÄS�
e à vocação turística de cada parque. 
Por exemplo, os ambientes urbanos são mais propícios para a exploração de 
receitas com publicidade e propaganda, com eventos, também podem ser 
MVJV�KL�PU]LZ[PTLU[VZ�JVYWVYH[P]VZ�(:.��HZZPT�JVTV�KL�H[YH[P]VZ�LZWLJxÄJVZ�
voltados ao lazer urbano e familiar, considerando que em grande parte 
dos projetos a premissa é que não haja bilheteria para assegurar o acesso 
democrático a esses espaços.

Relativamente às inovações, o Estado de São Paulo destaca que os projetos 
de parques ambientais estaduais nos quais se admite a cobrança tarifária, a 
modelagem incorporou a liberdade de preços, ou seja, a concessionária pode 
H[\HY�UH�Ä_HsqV�KVZ�]HSVYLZ�KL�PUNYLZZVZ�L�KLTHPZ�WYLsVZ�KLU[YV�KV�WHYX\L��
sempre respeitando uma política clara de meia entrada e gratuidades pensadas 
para garantir acesso amplo ao rico ativo ambiental no incremento da qualidade 
de vida de nossos cidadãos.

E, para os parques urbanos, onde não há cobrança tarifária, a concessionária 
pode explorar receitas acessórias, ampliando e melhorando a estrutura 
de serviços e de lazer, sempre associados com educação ambiental 
para a população.

Atualmente, o país estuda 72 
projetos de concessão de parques 
à iniciativa privada.12 
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Algumas Unidades de Conservação (UCs) foram concedidas e já são 
HWVU[HKHZ�JVTV�YLMLYvUJPHZ�

6�Parque do Iguaçu, no Estado do Paraná, foi o primeiro Parque 
Natural do país a seguir esse modelo. Ele é um exemplo de sucesso e 
um marco no país.

6�,Z[HKV�KL�4PUHZ�.LYHPZ�YLHSPaV\�Z\H�WYPTLPYH�JVUJLZZqV�KL�7HYX\L�
Estadual, a Rota das Grutas Peter Lund, em março de 2021. Circuito 
LZWLSLVS}NPJV��LZ[qV�PU[LNYHKHZ�[YvZ�\UPKHKLZ�KL�JVUZLY]HsqV!�V�
Parque Estadual do Sumidouro, os Monumentos Naturais Gruta 
Rei do Mato e Peter Lund. Vencedor do processo, Consórcio 
Gestão Parques MG – Urbanes – B2I, assumirá a concessão dos 
serviços de visitação por 28 anos, com valor estimado do contrato de 
R$294,6 milhões.

No Estado de São Paulo, o Programa de Concessão de Parques 
tem foco em investimentos para a modernização dos ativos, com 
melhorias na infraestrutura e na oferta de lazer para a população. 
,ZZLZ�PU]LZ[PTLU[VZ�WLYTP[LT�JYPHY�UV]HZ�L�TLSOVYLZ�L_WLYPvUJPHZ�
para os usuários. Tudo isso aliado à preservação ambiental da fauna e 
KH�ÅVYH�L�PUJYLTLU[V�KHZ�H[P]PKHKLZ�KL�LJV[\YPZTV�L�SHaLY��6Z�WYVQL[VZ�
estão alinhados com as melhores práticas deste segmento.
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A Prefeitura de São Paulo, por sua vez, ganhou o maior prêmio de 
7HYJLYPHZ�7�ISPJVò7YP]HKHZ�L�JVUJLZZ�LZ�KV�WHxZ promovido 
pela Sator e Radar PPP. A modelagem vencedora foi a concessão de 
Parques, composta pelo Ibirapuera e mais cinco equipamentos da 
periferia (Jacintho Alberto, Eucaliptos, Tenente Brigadeiro Faria 
Lima, Lajeado e Jardim Felicidade). A inovação desse projeto de 
Parques foi destaque por tratar-se de uma concessão na qual um 
parque com maior potencial de geração de receitas, o Ibirapuera, 
custeia a operação de outros cinco parques de menor atratividade, 
X\L�UqV�WVZZ\LT�JHWHJPKHKL�KL�NLYHsqV�KL�YLJLP[HZ�Z\ÄJPLU[LZ�
WHYH�NHYHU[PY�H�Z\Z[LU[HIPSPKHKL�ÄUHUJLPYH�WY}WYPH��6\[YV�WVU[V�
LT�L]PKvUJPH�UV�WYVQL[V�MVP�H�LSHIVYHsqV�KL�\T�TVKLSV�IHZLHKV�
exclusivamente em receitas acessórias, pois sendo o parque um 
espaço público, é vetada a cobrança de ingresso de entrada13.
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2.6 Saúde

A saúde é uma das principais demandas lembradas pelas pessoas 
quando se fala sobre serviços públicos. Apesar do expressivo número 
de investimentos no setor, o que se constata é que hospitais operados pelo 
Público não apresentam desempenho satisfatório quando em comparação 
H�PKvU[PJVZ�ZLY]PsVZ�WYLZ[HKVZ�WLSV�WYP]HKV�

Uma das alternativas, sem dúvidas, é recorrer à celebração das Parcerias
7�ISPJVò7YP]HKHZ��,SHZ�ZL�YL]LSHT�ZVI�H�MVYTH�KL�arranjos contratuais 
complexos, destinados a englobar, em um único instrumento, 
investimentos e a prestação de serviços por parceiros privados, por 
prazo determinado. 

Com isso, o Poder Público deixa de arcar com os custos transacionais 
relacionados à administração e passa a responsabilidade pelo 
funcionamento do hospital ao privado. 

6Z�WYPUJPWHPZ�JVU[YH[VZ�KL�777�
Hospitalar estão relacionados a 
serviços não-médicos, ou seja, 
setores de provisão e manutenção 
da infraestrutura hospitalar, que 
constituem os chamados serviços 
de “bata cinza”.
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Na Bahia, o Hospital do Subúrbio (HS) foi a primeira unidade 
OVZWP[HSHY�W�ISPJH�KV�)YHZPS�]PHIPSPaHKH�WVY�TLPV�KL�7HYJLYPH�7�ISPJVò
Privada (PPP), e iniciou no ano de 2010 o atendimento à população 
baiana. A unidade é considerada um case de sucesso.

6�TVKLSV�KL�WHYJLYPH�W�ISPJV�WYP]HKH��777��UV�ZPZ[LTH�KL�NLZ[qV�KVZ�ZLY]PsVZ�
de saúde pública no Brasil pode abranger investimentos em unidades de 
saúde e em equipamentos, prestação de serviços de bata cinza (gestão 
privada dos serviços de apoio e manutenção) e prestação de serviços de 
bata branca (gestão privada dos serviços médicos assistenciais).

As PPPs se apresentam, portanto, como uma ferramenta que possibilita o 
compartilhamento de esforços, riscos e benefícios entre o público e o privado, 
[LUKV�JVTV�WYLTPZZHZ�H�L_PZ[vUJPH�KL�\TH�YLSHsqV�KL�J\Z[V�ILULMxJPV��]HS\L�
for money – VFM) para sua implantação e a gestão de sua execução por meio 
de indicadores de desempenho. Assim, com a alocação de determinadas 
H[P]PKHKLZ�HV�WHYJLPYV�WYP]HKV�L�H�[YHUZMLYvUJPH�H�LZZL�WHYJLPYV��WVY[HU[V��
da obrigação dos investimentos necessários e dos riscos associados para 
LTWYLLUKv�SHZ��I\ZJH�ZL�H�TH_PTPaHsqV�KVZ�NHUOVZ�KL�LÄJPvUJPH�WHYH�V�
poder público e para o usuário.

6Z�KHKVZ�KLTVUZ[YHT�X\L�7HYJLYPHZ�7�ISPJVò7YP]HKHZ�WVKLT�ZLY�\TH�
solução interessante para a saúde. Pelo DATASUS, se constata a maior 
LÄJPvUJPH�NLYHKH�LT�OVZWP[HPZ�HKTPUPZ[YHKVZ�WVY�WYP]HKVZ��5V�,Z[HKV�KL�:qV�
7H\SV��WVY�L_LTWSV��[LTòZL�X\L�V�J\Z[V�TtKPV�KL�VWLYHsqV�WVY�SLP[V�KVZ�
Hospitais de Sorocaba e São José dos Campos é de 615 reais, enquanto os 
KLTHPZ�OVZWP[HPZ�LZ[HK\HPZ�[vT�\T�J\Z[V�TtKPV�KL�������YLHPZ�WVY�SLP[V��6Z�
primeiros são administrados no modelo de PPPs e os demais são diretamente 
operados pelo Estado.

777Z�[vT�HWYLZLU[HKV bons indicadores de desempenho hospitalar: a Taxa 
KL�4VY[HSPKHKL�0UZ[P[\JPVUHS��UV�HUV�KL���� ��ÄJV\�LT�[VYUV�KL�KVPZ��LUX\HU[V�
H�TtKPH�WHYH�OVZWP[HPZ�W�ISPJVZ�KL�WVY[L�ZPTPSHY�ÄJV\�LT�[VYUV�KL�JPUJV�
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No entanto, essas parcerias, na área da saúde, ainda são raras (a despeito 
do enorme potencial de replicabilidade). Há grande potencial para o 
desenvolvimento do setor por meio deste instrumento que tem se 
HWYLZLU[HKV�JVTV�HS[LYUH[P]H�LÄJHa�WHYH�TLSOVYHY�V�KLZLTWLUOV�KH�ZH�KL�
pública no país.

É importante, no entanto, destacar 
H�X\HU[PKHKL�KL�KLZHÄVZ�X\L�V�
gestor vai enfrentar neste segmento, 
desde a concepção do projeto 
até a execução, considerando 
a diversidade de arranjos e as 
KPÄJ\SKHKLZ�UH�TVKLSHNLT�KVZ�
projetos. Há de se primar pela 
robustez dos contratos e de 
suas cláusulas, notadamente na 
KLÄUPsqV�KV�JVTWHY[PSOHTLU[V�
KL�YPZJV��YLN\SHsqV��LÄJPvUJPH�KV�
ÄUHUJPHTLU[V�WYP]HKV�L�WLYMVYTHUJL�
da parceria. Além da necessidade 
de modernizar, inovar e ampliar o 
acesso a serviços.



41 06 | Concessões e PPPsGuia de Transição de Governo

Sob o ponto de vista da prestação de serviços aos cidadãos, a saúde pública 
WVKL�ZLY�KP]PKPKH��KL�THULPYH�ZPTWSPZ[H��LT�[YvZ�Ux]LPZ�KL�H[LUsqV!�ZH�KL�
primária, que consiste no atendimento básico em unidades básicas de saúde 
L�WYVU[VòH[LUKPTLU[VZ"�H�ZH�KL�ZLJ\UKmYPH��X\L�JVTWYLLUKL�HZ�consultas 
de especialidades e a realização de exames clínicos mais complexos; e 
a saúde terciária, que envolve a urgência e emergência e o atendimento de 
alta complexidade, concentrada em cirurgias, traumatologia e no atendimento 
clínico hospitalar.

(�L_WLYPvUJPH�YLJLU[L�KLTVUZ[YH�X\L�HZ�777Z�UV�ZL[VY�KL�ZH�KL�LZ[qV�
concentradas, sobretudo, na atenção terciária. Um dos principais 
exemplos é o Hospital do Subúrbio, localizado em Salvador, Bahia. 
Foi a primeira PPP hospitalar no Brasil e a única.

Em seguida, outros projetos foram desenvolvidos, como:

O HOSPITAL METROPOLITANO, EM BELO HORIZONTE - MG

O HOSPITAL INFANTIL DE VITÓRIA – ES

A PPP DE HOSPITAIS DO DISTRITO FEDERAL

O HOSPITAL DE TRAUMA DE NATAL – RN

A PPP DOS COMPLEXOS HOSPITALARES DO ESTADO DE SÃO PAULO-SP

A PPP DO HOSPITAL DE CLÍNICAS DE SOROCABA, TAMBÉM EM SÃO PAULO
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HOSPITAL DE URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS HEURO

,T�9VUK�UPH��[LT�ZL�H�JVUJLZZqV�KV�/VZWP[HS�KL�<YNvUJPHZ�L�
,TLYNvUJPHZ�/,<96��(�JVUJLZZqV�LU]VS]L�H�JVUZ[Y\sqV��JVT�
capacidade de 399 leitos, e a manutenção do complexo, pelo 
WYHaV�JVU[YH[\HS�KL����HUVZ��6�WYPUJPWHS�VIQL[P]V�KH�UV]H�\UPKHKL�
hospitalar é fortalecer as Redes de atenção à Saúde, com foco na 
YLKL�KL�\YNvUJPH�L�LTLYNvUJPH��WHYH�YLK\aPY�H�SV[HsqV�KV�/VZWP[HS�
João Paulo II, único para atendimento dessas especialidades, com 165 
leitos, o qual opera diariamente com mais de 200% da capacidade.

Poucos são os exemplos de PPPs na atenção secundária e primária. Mas 
importante destaque a:

O CENTRO DE DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM DA BAHIA 

A PPP DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE MANAUS E BELO HORIZONTE

A saúde básica é considerada uma 
das áreas com maior potencial para 
implementação de PPPs na área de 
saúde.
 
Isto porque qualquer solução estruturada de saúde pública passa, 
necessariamente, pela atenção de base, além do fato de que os gastos 
com saúde muitas vezes oneram os Municípios em patamar superior ao 
mínimo constitucional.
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2.7 Educação

As PPPs e Concessões em educação aparecem como uma excelente 
alternativa para melhorar o ensino no País. Mesmo com a expansão das 
Parcerias Público- Privadas são poucos os casos dessa iniciativa no 
segmento educacional. Ainda, não limitar os escopos contratuais à 
disponibilização de infraestrutura, manutenção e operação de facilities, de 
forma a abranger a possibilidade inclusão de serviços pedagógicos. As PPPs 
LT�LZJVSHZ�ZHUHT�HZ�KPÄJ\SKHKLZ�X\L�V�ZL[VY�W�ISPJV�[LT�KL�JVUZ[Y\PY�L�
manter equipamentos com infraestrutura de alta qualidade, incluindo acesso à 
internet e bibliotecas com publicações atualizadas.

Infere-se, considerando que os projetos estão ainda em fase de 
desenvolvimento nos entes federativos, que o modelo atualmente vigente de 
PPPs está amadurecendo, necessitando se consolidar, mediante engajamento 
de gestores públicos e adoção de uma política pública educacional permissiva 
a esse modelo integral.

UNIDADE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL BELMONTE

Prefeitura de Belo Horizonte inaugurou, em 2013, a primeira escola 
do Brasil construída no modelo de PPP. Com 1.100 metros 
quadrados, a escola tem 2 pavimentos, 20 salas de aula, refeitório 
e berçário. A capacidade de atendimento é de 440 crianças, 
considerado o período parcial e o integral14.

(�JVUJLZZPVUmYPH�056=()/�t�YLZWVUZm]LS�WVY�ZLY]PsVZ�JVTV!�
manutenção das instalações elétricas e hidráulicas, segurança, 
limpeza, sustentabilidade ambiental e compra de mobiliário. 
Com a parceria, diretores das escolas podem dedicar mais tempo às 
questões pedagógicas, professores terão uma estrutura adequada 
para lecionar e a prefeitura poderá investir em outros setores. Quem 
NHUOH�ZqV�VZ�JLYJH�KL����TPS�HS\UVZ�KH�YLKL�T\UPJPWHS��X\L�[vT�H�
garantia de uma educação de qualidade15.
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Ainda, no Estado de Minas Gerais, no município de Contagem 
(MG), foi assinado contrato de concessão administrativa em 
agosto de 2020, cujo escopo é a prestação dos serviços de apoio, 
não pedagógicos, precedida da realização de obras e serviços de 
engenharia, a unidades de ensino da rede municipal de educação. 
6�WYVQL[V�WYL]v�H�JVUZ[Y\sqV�KL�X\H[YV�\UPKHKLZ�LK\JHJPVUHPZ�
para o Ensino Fundamental, tempo integral, com investimentos de 
quase R$ 610 milhões em obras e na manutenção das escolas, 
por trinta anos16.

A Prefeitura de São Paulo divulgou edital da PPP para a 
YLX\HSPÄJHsqV��THU\[LUsqV�L�aLSHKVYPH�KL� ��\UPKHKLZ�LZJVSHYLZ�
pertencentes à Diretoria Regional de Educação (DRE) de São 
Mateus, nos distritos de São Mateus, Sapopemba, Iguatemi e São 
9HMHLS��6�WYVQL[V�]PHIPSPaHYm�PU]LZ[PTLU[VZ�LT�PUMYHLZ[Y\[\YH�LZJVSHY�
que vão gerar, no total, uma economia de R$ 72,1 milhões para o 
município ao longo do contrato, ao passo que garante melhores 
condições de aprendizado para mais de 50 mil alunos.

Ao longo de 25 anos, o parceiro privado será responsável por serviços 
como limpeza, vigilância, manutenção, cuidados de áreas verdes 
e infraestrutura de TI para todas as unidades, enquanto os serviços 
de natureza pedagógica e o fornecimento de alimentação escolar 
continuarão a cargo da Secretaria Municipal de Educação e seus 
ZLY]PKVYLZ��6�WYVQL[V�WYL]v�HPUKH�H�construção de 4 Mini Centro 
,K\JHJPVUHPZ�<UPÄJHKVZ��4PUP*,<Z�, estruturas inspiradas nos 
CEUs, que serão implantadas em escolas já existentes.
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2.8 Cidades Inteligentes

Primeiramente, as smart cities utilizam a [LJUVSVNPH�WHYH�ILULÄJPHY�
o cotidiano dos seus habitantes e ajudar no desenvolvimento 
econômico das cidades. Contudo, isso é realizado com responsabilidade 
social e ambiental.

Em segundo lugar, a infraestrutura tem um papel essencial nesse processo 
de desenvolvimento de uma cidade inteligente. Além disso, as smart cities 
investem em soluções sustentáveis e em inovações para resolver problemas 
habitacionais, ambientais, de consumo e de mobilidade urbana. Portanto, 
uma cidade é considerada inteligente quando faz uso estratégico da sua 
infraestrutura e serviços, utilizando recursos tecnológicos integrados, com o 
objetivo de dar respostas às necessidades sociais e econômicas da sociedade.

No mundo17��\T�LZ[\KV�KH�1\UPWLY�9LZLHYJO�JSHZZPÄJV\�?HUNHP��*OPUH��JVTV�
H�JPKHKL�PU[LSPNLU[L�U�TLYV�\T�KV�T\UKV�LT�������6Z�YHURPUNZ�KL�JPKHKLZ�
inteligentes foram compilados após um extenso estudo de cidades ao redor 
do mundo, conforme publicado na pesquisa mais recente, Smart Cities: Key 
;LJOUVSVNPLZ��,U]PYVUTLU[HS�0TWHJ[��4HYRL[�-VYLJHZ[Z�����������

As cinco principais cidades 
PU[LSPNLU[LZ�ZqV�?HUNHP��:L\S��*VYLPH�
do Sul), Barcelona (Espanha), Pequim 
�*OPUH��L�5V]H�@VYR��,<(���
6�YHURPUN�KHZ����JPKHKLZ�KV�T\UKV�t�IHZLHKV�LT�\TH�H]HSPHsqV�KL�T\P[VZ�
aspectos diferentes das cidades inteligentes, abrangendo transporte e 
infraestrutura, energia e iluminação, gestão e tecnologia da cidade e 
conectividade urbana.



46 06 | Concessões e PPPsGuia de Transição de Governo

(�WLZX\PZH�LSVNPH�WHY[PJ\SHYTLU[L�V�*P[PaLU�*SV\K�KL�?HUNHP�JVTV�\T�WVU[V�
único para mais de 1 mil serviços diferentes para os moradores da cidade. 
Graças à rápida implementação de plataformas de dados, o gerenciamento 
LÄJPLU[L�L�KPNP[HSPaHKV�KL�ZLY]PsVZ�W�ISPJVZ�ZL�[VYUV\�JVT\T�LT�T\P[HZ�
JPKHKLZ�KH�ÍZPH��WLYTP[PUKV�SOL�Z\IPY�UV�YHURPUN�

Além disso, muitas cidades 
implementaram tecnologia e dados 
para ajudar as autoridades locais a 
reduzir o impacto ambiental e o uso 
de energia.
(StT�KLZZHZ�JSHZZPÄJHs�LZ��H�WLZX\PZH�HWVU[H�X\L�HZ�PUPJPH[P]HZ�KL�JPKHKLZ�
inteligentes gerarão quase US$ 70 bilhões em gastos anualmente até 2026, 
acima de US$ 35 bilhões em 2021. Grande parte disso se concentrará em 
iniciativas de rede inteligente, que economizarão mais de 1.000 TWh de 
eletricidade em 2026, equivalente a mais de cinco anos de consumo de energia 
pela Grande Londres nos níveis atuais

5V�)YHZPS��HWLZHY�KVZ�PU�TLYVZ�KLZHÄVZ��V�JVUJLP[V�]LT�
ganhando maior notoriedade. O Ranking do Connected 
Smart Cities é um dos principais instrumentos de 
diagnóstico para mapear cidades inteligentes no Brasil. São 
Paulo (SP), Florianópolis (SC) e Curitiba (PR) aparecem como 
Top 3 das Smart Cities no País.
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Na capital paulista, o destaque vai para a área de mobilidade, onde 
MVYHT�PKLU[PÄJHKHZ�Hs�LZ�X\L�MHJPSP[HT�H�]PKH�KH�WVW\SHsqV�

Já Florianópolis ocupa a segunda posição por fatores como o 
sistema de bilhete eletrônico no transporte público, presença de 
semáforos inteligentes e quantidade de ciclovias.

Curitiba é reconhecida por seus esforços ambientais e de 
urbanismo, onde 100% da população dispõe de serviços 
de água e esgoto. 

6\[YVZ�JHZLZ�KL�Z\JLZZV�ZqV�Piauí e Carmo do Cajuru - MG, este 
�S[PTV�MVP��PUJS\ZP]L��WYLTPHKV�WLSH�65<�
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2.9 Mobiliário Urbano

Relógios digitais tratam-se de projeto simples, sem custos ao ente público 
sobre o prisma da valorização do mobiliário urbano. Uma forma de fomentar o 
comércio, publicidade para valorizar, inclusive, o turismo.

A concessão dos relógios tem por premissa principal o uso da criatividade. 
6UKL��KHZ�THPZ�]HYPHKHZ�MVYTHZ��V�HYYHUQV�I\ZJH�VIQL[P]HTLU[L�H�PUZ[HSHsqV��
operação, conservação e manutenção de relógios eletrônicos digitais, 
fornecimento, instalação e manutenção de câmeras de monitoramento, 
WVU[VZ�KL�>PÄ��WVZZPIPSPKHKL�KL�L_WSVYHsqV�W\ISPJP[mYPH�KVZ�YLS}NPVZ�
LSL[Y�UPJVZ�KPNP[HPZ��LU[YL�V\[YVZ��6�HNLU[L�WYP]HKV�NHUOH�JVT�H�
publicidade, o ente público ganha com a modernização do equipamento, 
câmeras e internet gratuita para a população em pontos estratégicos e 
divulgação de informações.

PREFEITURA DE PORTO ALEGRE

Concessão onerosa de serviços públicos para produção, 
confecção, instalação, conservação e manutenção de 168 (cento 
e sessenta e oito) relógios eletrônicos digitais (RED) e instalação e 
manutenção de câmeras de monitoramento, com exclusividade da 
concessionária na exploração publicitária destes equipamentos.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE RECIFE

Concessão para a produção, instalação, manutenção e operação 
de 108 (cento e oito) relógios. Todos os equipamentos serão dotados 
de câmera de videomonitoramento com capacidade de realizar 
reconhecimento facial, fazer movimentos de 360 graus e zoom 
óptico de até 20 vezes. As imagens captadas pelas câmeras poderão 
auxiliar a Prefeitura na gestão do tráfego e mobilidade urbana, bem 
como na questão de preservação e segurança do patrimônio público. 
*HKH�YLS}NPV�LSL[Y�UPJV�[HTItT�KPZWVUPIPSPaHYm�PU[LYUL[�^P�Ä�
gratuita, integrada com o Conecta Recife, oferecendo sinal em até 
100 metros do ponto onde está instalado o equipamento. Em cada 
aparelho também serão exibidas informações de interesse público, 
bem como horário, temperatura, indicadores de qualidade do ar e 
KL�PUJPKvUJPH�KL�YHPVZ�\S[YH]PVSL[H�L�KLTHPZ�KHKVZ��*LYJH�KL�����TPS�
TL[YVZ�X\HKYHKVZ�KL�LZWHsVZ�W�ISPJVZ�ò�LU[YL�WYHsHZ��WYHJL[HZ�L�
JHU[LPYVZ�ò�ZLYqV�HKV[HKVZ�WLSH�LTWYLZH�]LUJLKVYH��HV�SVUNV�KL����
anos, prazo do contrato.

Esse é o primeiro projeto de concessão do Programa Recife 
Parcerias, que a capital lança em toda a sua história, inaugurando 
um novo front para captar grandes investimentos privados para a 
JPKHKL��TLSOVYHUKV�H�PUMYHLZ[Y\[\YH��6�PU]LZ[PTLU[V�[V[HS�\S[YHWHZZH�
R$ 102 milhões, com outorga total mínima para o município a partir 
de R$ 3,5 milhões.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS DO SUL/RS

Concessão, instalação e a manutenção de 40 relógios digitais 
UH�JPKHKL��WLSV�WYHaV�KL����HUVZ��6�WYVQL[V�X\L�LZ[m�LT�MHZL�KL�
consolidação das contribuições da consulta pública.
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2.10 Conectividade

No quesito conectividade, pode-se citar:

PROJETO PIAUÍ CONECTADO

É um dos principais cases de sucesso. Fruto de uma Parceria 
Público-Privada (PPP), implantada pelo Governo do Estado do Piauí, 
o projeto consiste na PTWSHU[HsqV�KL�YLKL�KL�ÄIYH�}W[PJH, por um 
prazo de 30 anos. A licitação foi concluída no ano de 2018 e já vem 
HWYLZLU[HUKV�YLZ\S[HKVZ�IHZ[HU[L�ZPNUPÄJH[P]VZ�

6�WYVQL[V�]PZH�HZZLN\YHY�H�execução da expansão da infraestrutura 
de Transporte de Dados, Voz e Imagem nos órgãos da 
administração pública estadual como escolas, hospitais, delegacias e 
outros, com a implantação de infraestrutura tecnológica em todos os 
municípios piauienses (total de 224), contemplando 2.400 pontos de 
acesso à internet18.

A concessionária é a responsável pela construção, operação e 
manutenção da rede, que inclusive, tem a obrigação em contrato de 
manter a atualização tecnológica da estrutura e equipamentos. 
(W}Z�V�ÄT�KV�JVU[YH[V�H�YLKL�ZLYm�YLWHZZHKH�PU[LNYHSTLU[L�WHYH�V�
Estado do Piauí.
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PROJETO INFOVIA DIGITAL

No Estado de Mato Grosso do Sul foi assinado contrato em junho 
KL�������X\L�[LT�WVY�ÄUHSPKHKL�PU[LYSPNHY�VZ�� �T\UPJxWPVZ��WVY�
uma YLKL�KL�ÄIYH�}W[PJH�JVT�PU[LYUL[�KL�HS[H�JHWHJPKHKL� É 
um ganho de qualidade sem precedentes na infraestrutura digital, 
considerando que de um patamar de velocidade de 4 megabytes 
passarão para aproximadamente 40 megabytes, interligando todos 
os órgãos públicos do poder executivo estadual em todas as 
cidades do Estado19.

PROJETO MARANHÃO CONECTADO

No Maranhão, está em fase de desenvolvimento da modelagem 
e tem por escopo o fornecimento de pontos de internet à 
administração pública estadual, instalação, operação e manutenção 
de Rede Óptica e serviços de dados, VoIP e videoconferência para 
uso do governo, além de pontos de Wi-Fi gratuito para população.
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2.11 Mobilidade Urbana
A mobilidade é um recurso social relevante e articulador nos espaços urbanos, 
uma vez que está diretamente relacionada ao deslocamento das pessoas entre 
diferentes localidades. Existem múltiplos fatores que interferem diretamente na 
mobilidade, a exemplo de renda, trabalho, gênero, idade, tipo de modal de 
transporte local, entre outros.

Conceitualmente, há dois diferentes 
meios de locomoção: motorizados 
(carros, trens, metrôs, ônibus etc.) 
e não motorizados (a pé, bicicleta, 
ZRH[L��LU[YL�V\[YVZ���)VUZ�WYVQL[VZ�KL�
mobilidade urbana visam qualidade 
para população no uso desses 
meios, garantindo acessibilidade, 
ZLN\YHUsH��LÄJPvUJPH��X\HSPKHKL�
de vida, dinamismo econômico 
e inclusão social, com o menor 
impacto ambiental possível.
Atualmente, busca-se cada vez mais a utilização de tecnologias sustentáveis 
nos projetos de mobilidade, com o intuito de proporcionar melhor qualidade 
no transporte para os usuários e revitalização econômica de espaços 
urbanos até então abandonados.
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PORTO MARAVILHA

Um exemplo disso é a zona urbana do Porto Maravilha no Rio de 
Janeiro, que era subutilizada e, por meio da implantação do VLT 
Carioca �[YLT�LSL[YPÄJHKV�L�UqV�WVS\LU[L���HQ\KV\�H�YLTVKLSHY�
economicamente a região.

TERMINAIS URBANOS DE TRANSPORTE PÚBLICO

Como iniciativa trazida pelo Estado de Pernambuco, vale a menção 
dos projetos dos Terminais Urbanos de transporte público, que 
incluem 26 terminais integrados e 44 estações de bus rapid transit 
(BRT) que compõem a rede de transporte na região metropolitana 
do Recife (RMR).

Foi o primeiro contrato assinado pelo Programa de Parcerias 
Estratégicas (PPPE), em dezembro de 2021, com prazo de 35 anos, 
na modalidade de Concessão Administrativa. Tem a previsão de 
investimentos na ordem de R$ 113 milhões e custos operacionais ao 
SVUNV�KH�]PNvUJPH�KV�JVU[YH[V�KL�THPZ�9������IPSOqV�
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2.12 Demais setores

NOVA SEDE DA PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO DE RONDÔNIA

Em Rondônia, foi formalizada a primeira Parceria Público-Privada 
para a prestação de serviços de cVUZ[Y\sqV�KL�LKPÄJHsqV�L�
posterior administração, operação, exploração e manutenção 
da nova sede da Procuradoria-Geral do Estado de Rondônia, pelo 
prazo de 20 anos.

Projeto pioneiro no Brasil, de uma PPP de centro administrativo. 
6�WYVQL[V�WYL]v�\TH�LKPÄJHsqV�TVKLYUH��Z\Z[LU[m]LS�L�WPVULPYH��
visando atrair para o Estado e para a Capital, investimentos da 
iniciativa privada, sem comprometer o caixa público e, desta 
forma, possibilitar a priorização quanto à aplicação de recursos 
públicos em frentes mais urgentes.

Conforme notícia veiculada, seria inviável fazer um investimento de 
cerca de 70 milhões em um prazo tão curto. Seja pela necessidade 
de priorizar investimentos em áreas de maior necessidade para a 
WVW\SHsqV�YVUKVUPLUZL��ZLQH�WLSHZ�KPÄJ\SKHKLZ�PULYLU[LZ�LT�NLYLUJPHY�
a imensa quantidade de contratos que envolvem a construção e o 
funcionamento de uma nova sede.

6�LTWYLLUKPTLU[V�PUV]HKVY�LT�]mYPVZ�HZWLJ[VZ��KLZKL�Z\H�
sustentabilidade até a inclusão de uma área comercial com 
875 m², uma área locável, e uma praça externa com mais de 1.300 
m². Parte da renda do parceiro privado com a área comercial será 
abatida do valor pago pelo Estado20.
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USINA DE DESSALINIZAÇÃO

No Estado do Maranhão, a empresa Maranhão Parcerias está 
conduzindo Procedimento de Manifestação de Interesse-PMI, 
projeto de Usina de Dessalinização, cujo objeto é a implantação 
de usina de dessalinização de água do mar e salobra na 
região oeste da capital maranhense. A utilização da tecnologia 
de dessalinização na região do Itaqui-Bacanga permitirá o 
complemento da oferta de abastecimento de água para as 
indústrias da região portuária e para mais de 110 mil habitantes, 
onde cerca de 27,7% da população não possui água encanada, 
além da disponibilização de água apenas em dias alternados.

PROJETO DE IMPLANTAÇÃO DE GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS

Ainda no Estado do Maranhão, a Sociedade de Economia Mista 
está, mediante PMI, desenvolvendo Projeto de Implantação de 
Gestão de Resíduos Sólidos para implantar, gerir e operar 
LZ[Y\[\YHZ�KL�[YHUZIVYKV��[YH[HTLU[V�L�KPZWVZPsqV�ÄUHS�
de resíduos sólidos em municípios maranhenses. Haverá o 
aproveitamento energético desses resíduos, gerando receitas 
provenientes do manejo, da venda de energia elétrica e créditos 
de carbono, em cumprimento às determinações do Novo Marco 
Regulatório do Saneamento (lei nº 14.026/2020), alinhado à meta 
de desativação de todos os lixões até agosto de 2024.
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E, também no Maranhão, está sendo desenvolvido o Projeto 
Complexo Canhoteiro, Projeto de Concessão de espaços do 
Complexo Esportivo Canhoteiro e Estádio Castelão, que tem 
por objeto administrar, gerir, operar e manter os equipamentos 
pertencentes ao Complexo Esportivo do Canhoteiro (Estádio Castelão, 
Estádio Castelinho, Parque Aquático, Pista de Kart, Pista de Atletismo, 
8\HKYHZ�7VSPLZWVY[P]H��7PZ[H�KL�:RH[L��8\HKYH�KL�(YLPH��8\HKYH�KL�
Travinha, Estacionamentos, etc.), assim como realizar obras visando 
reparar, revitalizar, modernizar e adequar as instalações existentes, 
além da construção de novas instalações, ampliações, melhorias e 
adequações dos equipamentos do Complexo.

No Estado do Ceará, foram feitas Parcerias Público-Privadas para a 
Arena Castelão, Planta de Dessalinização e Vapt Vupt.

1 
2 Disponível em: < https://valor.globo.com/empresas/noticia/2020/10/23/aegea-

vence-leilao-da-ppp-da- sanesul-com-desconto-de-3846percent.ghtml >. 
Acesso em: 03/09/22.

3 Disponível em:< https://parcerias.al.gov.br/>. Acesso em 06/09/22.
4 Dados obtidos na Companhia Riograndense de Saneamento do Estado.
5 https://www.mixvale.com.br/2022/08/31/conceder-estradas-com-menos-

TV]PTLU[V�L�H[YHPY�VWLYHKVYLZ��ZHV�KLZHÄVZ���MVSOHWYLZZ��LT������������
6 7LKmNPV�MYLL�ÅV^!�ZPZ[LTH�]PZH�TVKLYUPaHY�HZ�YVKV]PHZ��HNPSPaHY�V�[YmMLNV�KL�

veículos e reduzir custos. Revista Segurança Eletrônica, 2022. Disponível 
LT!�#O[[WZ!��YL]PZ[HZLN\YHUJHLSL[YVUPJH�JVT�IY�WLKHNPV�MYLL�ÅV^��ZPZ[LTH�
visa-modernizar-as-rodovias-agilizar-o-trafego-de-veiculos-e-reduzir- 
custos/#:~:text=Basicamente%2C%20o%20funcionamento%20de%20
um,autom%C3%A1tica%2C%20como%20 o%20Sem%20Parar. >. 
Acesso em: 02/09/2022.

http://www.mixvale.com.br/2022/08/31/conceder-estradas-com-menos-movimento-e-atrair-operadores-
http://www.mixvale.com.br/2022/08/31/conceder-estradas-com-menos-movimento-e-atrair-operadores-
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7 https://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2021-12/
sc-e-bndes-lancam-consulta-sobre-complexo- prisional-de-blumenau

8 
9 Disponível em:< https://portal.ppi.gov.br/reuniaoacib > Acesso em: 03/09/22.
10 Disponível em:< https://www.enajus.org.br/anais/assets/papers/2020/sessao-04/3-
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Recomendações
Ainda que pese ser uma pauta relativamente recente no âmbito da 
(KTPUPZ[YHsqV�7�ISPJH��HZ�JVUJLZZ�LZ�L�WHYJLYPHZ�W�ISPJV�WYP]HKHZ�]vT�ZL�
mostrando como alternativa viável para a garantia de investimentos em 
infraestrutura e prestação de serviços públicos à população brasileira.

&RQWXGR��SRU�VH�WUDWDU�GH�
FRQWUDWRV�GH�ORQJR�SUD]R�H�
FXMDV�LQFHUWH]DV�H�ULVFRV�VÂR�
inerentes ao processo, cabe 
GHVSHQGHU�HVIRUÍRV�GXUDQWH�
D�HVWUXWXUDÍÂR�H�PRGHODJHP�
GRV�SURMHWRV��D�ðP�GH�TXH�
os contratos sejam claros e 
JDUDQWDP�VHJXUDQÍD�MXUķGLFD�
para o parceiro privado 
e para o Estado.

Ao longo dos últimos anos, as unidades federativas brasileiras que 
adotaram os modelos de concessões e PPPs conseguiram vislumbrar 
quesitos importantes para serem observados pelos gestores, os quais 
serão aqui compartilhados como recomendações durante o processo de 
transição de governo.

Inicialmente, é de suma relevância que a unidade administrativa responsável 
pelo planejamento e gestão das concessões e PPPs seja institucionalmente 
criada por lei ordinária estadual e possua suas competências descritas 
em decreto, de forma a dar legitimidade e tentar, minimamente, assegurar a 
continuidade da política. 
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*VTV�]PZ[V�UH�ZLsqV�KL�¸+LZHÄVZ¹��NHYHU[PY�H�JVU[PU\PKHKL�KVZ�WYVQL[VZ�KL�
PPPs tem sido relatado pelos gestores como um ponto crítico. Para os Estados 
que já possuem contratos de concessões e PPPs vigentes, é ainda mais 
importante a manutenção de uma equipe responsável por esta gestão, no 
que diz respeito às garantias, dia-a-dia do contrato, reequilíbrios e negociações, 
especialmente considerando o longo horizonte temporal de tais contratos.

Também é possível apontar como 
Z\NLZ[qV��H�UVYTH[PaHsqV�KL�Å\_VZ�
L�WYVJLZZVZ�KL�[YHIHSOVZ��Ä_HUKV�
os e estabelecendo-os por meio 
de portarias e/ou resoluções, o que 
NHYHU[L�[YHUZWHYvUJPH�L�PZVUVTPH�
nas ações relacionadas à temática, 
também proporcionando continuidade 
no trabalho desenvolvido.
(PUKH�UV�[VJHU[L�n�JVU[PU\PKHKL��KLZHÄVZ�LUMYLU[HKVZ�WLSHZ�LX\PWLZ�YLMLYLT�ZL�
n�NLZ[qV�KV�JVUOLJPTLU[V�L�HS[H�YV[H[P]PKHKL�KL�WYVÄZZPVUHPZ�L�KPÄJ\SKHKL�
na retenção de talentos especializados em concessões e PPPs no setor 
público. Entende-se que a elaboração e compartilhamento de manuais e 
promoção de capacitações�WHYH�VZ�WYVÄZZPVUHPZ��PUJLU[P]HUKV�X\L�ZLY]PKVYLZ�
efetivos se capacitem no assunto, são ações que podem contribuir para 
TPUPTPaHY�[HPZ�KLZHÄVZ�

Aos Estados que ainda não possuem legislação própria que verse sobre 
concessões e PPPs em algum nível, é interessante que WYVJ\YLT�KLÄUPY�
os parâmetros a serem seguidos internamente, em consonância com a 
legislação federal, de forma a proporcionar maior segurança jurídica para 
o parceiro privado, bem como diretrizes e padronização para os projetos e 
contratos no âmbito interno.
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6\[YH�YLSL]HU[L�YLJVTLUKHsqV�L�X\L�[LT�ZPKV�VIZLY]HKH�JVTV�WYH_L�JVT\T�
para quase todos os Estados, é a L_PZ[vUJPH�KL�ZP[L�LZWLJxÄJV�WHYH�V�
Programa de Parcerias, com divulgação das informações e status dos 
projetos em estruturação e disponibilização dos contratos vigentes, de forma a 
KHY�[YHUZWHYvUJPH�nZ�Hs�LZ�KH�(KTPUPZ[YHsqV�7�ISPJH�

Ademais, considerando as responsabilidades do Estado enquanto poder 
concedente e formulador de políticas públicas, e a necessidade de uma gestão 
contratual adequada, recomenda-se a criação de agências reguladoras 
para que as funções sejam segregadas entre regulação e estruturação/
concessão, visando novamente garantir um ambiente favorável, seguro e 
atrativo para a manutenção dos contratos no longo prazo.



61 06 | Concessões e PPPsGuia de Transição de Governo

Por derradeiro, destaca-se para os futuros gestores que os setores de 
iluminação, mobilidade urbana e saneamento básico podem captar recursos 
no mercado por meio das debêntures incentivadas (Lei 12.431/2011), que 
ZqV�[x[\SVZ�WYP]HKVZ�]VS[HKVZ�HV�ÄUHUJPHTLU[V�KL�WYVQL[VZ�KL�PUMYHLZ[Y\[\YH�

(Z�KLIvU[\YLZ�PUJLU[P]HKHZ�WLYTP[LT�nZ�LTWYLZHZ�
JHW[HY�YLJ\YZVZ�UV�TLYJHKV�WHYH�ÄUHUJPHY�WYVQL[VZ�KL�
infraestrutura.�6Z�PU]LZ[PKVYLZ�JVU[HT�JVT�PZLUsqV�V\�YLK\sqV�
KL�0TWVZ[V�KL�9LUKH�ZVIYL�VZ�S\JYVZ�VI[PKVZ��6Z�WYVQL[VZ�KL�
investimento são submetidos ao MDR, de forma individual para 
cada uma das secretarias envolvidas, que aprovam a emissão 
KHZ�KLIvU[\YLZ�JVT�VZ�PUJLU[P]VZ�KH�SLP�

Atualmente, no setor de saneamento básico (Port. 1.917/2019), o MDR possui 
40 projetos prioritários em 14 Estados. Até o momento, já foram captados 
R$ 5,46 bilhões no mercado de capitais, o que demonstra o crescimento do 
instrumento para viabilizar obras de saneamento no País. Entre elas está 
\[PSPaHsqV�WHYH�V�ÄUHUJPHTLU[V�KL�VIYHZ�KL�YLZxK\VZ�Z}SPKVZ�UV�9PV�KL�
Janeiro, a primeira para a área.

Para a mobilidade urbana (Port. 532/2017), Rio de Janeiro, São Paulo e Bahia, 
por exemplo, foram autorizados a buscar R$ 2,38 bilhões em investimentos. Já 
a iluminação pública (Port. 265/2021) recebeu, recentemente, a autorização de 
utilizar o modelo de captação para projetos no setor na modalidade expansão 
e/ ou modernização.
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Conclusões
Como visto até aqui, a importância das concessões e PPPs para os Estados 
da Federação relaciona-se à possibilidade de expansão de investimentos, 
especialmente em infraestrutura, considerando as restrições 
VYsHTLU[mYPHZ�L�ÄZJHPZ�KVZ�LU[LZ�MLKLYH[P]VZ�

9LNPKHZ�WLSHZ�3LPZ�U¢��� ��� ��L�U¢������ �������HZ�JVUJLZZ�LZ�L�777Z�[vT�
sido adotadas em diversos Estados da federação como alternativas viáveis 
para o desenvolvimento da infraestrutura, possibilitando a prestação de 
serviços públicos de melhor qualidade, fomentando o desenvolvimento, 
com otimização do retorno de investimentos realizados pelo ente privado.

Considerando a relevância da 
agenda para a Administração 
Pública brasileira é crucial 
que seja dada a devida 
atenção durante o processo 
de transição de governo para 
que seja garantida, sobretudo, 
a continuidade das ações, 
projetos e contratos de 
concessões e PPPs.

Por se tratar de investimentos de grande vulto, sobretudo em infraestrutura, 
o que demanda por si só, planejamento minucioso, projetos de concessões 
e PPPs possuem uma lógica própria para averiguar sua viabilidade técnica, 
econômica, jurídica, ambiental e operacional. Diante disso, são projetos que 
demandam uma modelagem que não acontece no curto prazo podendo, 
inclusive, ultrapassar o período de um mandato de governo.
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Dessa forma, conforme já ressaltado anteriormente, além da continuidade 
ser uma questão importante, o alinhamento dos projetos à estratégia 
de longo prazo do Estado também é fundamental para que os 
projetos de concessões e PPPs cumpram seu papel de catalisadores 
de investimentos.

Espera-se, à medida em que a 
temática de concessões e PPPs 
se consolide e popularize entre os 
entes federativos, que as próximas 
rodadas de projetos, como muitos 
,Z[HKVZ�[vT�HKV[HKV��foquem 
em infraestrutura social, o que 
certamente irá democratizar o 
fornecimento de diversos serviços 
à população com qualidade e 
LÄJPvUJPH�
Para tanto, seguirá sendo necessário que o poder público fortaleça a agenda 
WVY�TLPV�Hs�LZ�PUZ[P[\JPVUHPZ�H�ÄT�KL�garantir, sobretudo, continuidade 
e segurança jurídica para que haja ambiente favorável ao contínuo 
desenvolvimento de projetos de concessões e Parcerias Público-Privadas.
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Introdução
Garantir de forma plena e efetiva a continuidade das ações administrativas e 
L]P[HY�Y\W[\YHZ�X\L�PU[LYÄYHT�UV�KLZLU]VS]PTLU[V�KHZ�Hs�LZ�W�ISPJHZ�L�UHZ�
LU[YLNHZ�HV�JPKHKqV�t�KLZHÄV�X\L�LUJVU[YH�UVZ�TVTLU[VZ�KL�[YHUZPsqV�LU[YL�
os ciclos de gestão o ápice da sua severidade.

Como forma de mitigar os riscos 
associados a períodos como estes, 
a documentação das ações em 
andamento associada a um conjunto 
de informações técnicas que assente 
o entendimento acerca do tema e 
]PHIPSPaL�HZ�Hs�LZ�PTLKPH[HZ�L�KL�
TtKPV�WYHaV�YLWYLZLU[H�PUZ\TV�KL�
alto impacto para uma curva suave 
de apropriação da agenda pelos 
UV]VZ�NLZ[VYLZ��ZLT�ZVIYLZZHS[VZ�
que provoquem desperdício de 
recursos, enfraqueçam os potenciais 
resultados e resultem em perda de 
oportunidades.
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(�TH[tYPH�HZZVJPHKH�HV�NY\WV�KL�[YHIHSOV�KL�*PvUJPH�KL�+HKVZ�KV�*65:(+�
HIYHUNL�\T�NYHUKL�JVUQ\U[V�KL�WYm[PJHZ��TVKLSVZ�L�PUPJPH[P]HZ�]PUJ\SHKHZ�
à governança de dados, orientadas para a formulação e aprimoramento de 
WVSx[PJHZ�W�ISPJHZ��MVY[HSLJPTLU[V�KVZ�WYVJLZZVZ�KL�NLZ[qV�L�HWLYMLPsVHTLU[V�
da tomada de decisão.

*VTV�YLNYH�NLYHS�H�HNLUKH�HPUKH�LUMYLU[H�PTWVY[HU[LZ�KLZHÄVZ�UV�oTIP[V�
KHZ�HKTPUPZ[YHs�LZ�LZ[HK\HPZ��OH]LUKV�\T�IHP_V�KLZLU]VS]PTLU[V�
KHZ�VYNHUPaHs�LZ�

(WLZHY�KL�[HS�JVUZ[H[HsqV��V�KVJ\TLU[V�VYH�PU[YVK\aPKV�WYL[LUKL�KLTVUZ[YHY�
HZ�NYHUKLZ�VWVY[\UPKHKLZ�YLSHJPVUHKHZ�n�PU[LYUHSPaHsqV�L�JVUZVSPKHsqV�
da agenda nas administrações estaduais, como elemento determinante de 
[YHUZMVYTHsqV�KHZ�HKTPUPZ[YHs�LZ�L�KHZ�WVSx[PJHZ�W�ISPJHZ�KLZLU]VS]PKHZ�L�
implementadas com foco no cidadão.

Para uma adequada orientação 
KH�VYNHUPaHsqV�H[YH]tZ�KL�
KHKVZ�L�L]PKvUJPHZ��ZL�TVZ[YH�
\YNLU[L�H�LKPÄJHsqV�KL�
estruturas e modelos sólidos 
para desenvolvimento da 
J\S[\YH�VYNHUPaHJPVUHS�VYPLU[HKH�
a dados e da disseminação 
das iniciativas e capacidades 
pelo ente estadual.

Entendemos que restará demonstrado que as secretarias de planejamento, 
gestão e administração estadual devem assumir o protagonismo nesta agenda, 
JVTV�PUK\[VYHZ�KL�\T�TVKLSV�LML[P]V��X\L�NHYHU[H�V�WSLUV�JVTWHY[PSOHTLU[V�
L�HKLX\HKV�\ZV�KVZ�H[P]VZ�KL�KHKVZ��]PHIPSPaHUKV�H�HWSPJHsqV�KL�[VKVZ�
VZ�PUZ[Y\TLU[VZ�HZZVJPHKVZ�n�JPvUJPHZ�KL�KHKVZ�WHYH�MVY[HSLJPTLU[V�KH�
HKTPUPZ[YHsqV�L��ZVIYL[\KV��WHYH�HTWSPHsqV�KH�LML[P]PKHKL�KHZ�Hs�LZ�W�ISPJHZ�
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0UJVU[m]LPZ�L_WLYPvUJPHZ�HK]PUKHZ�
de modelos implementados 
H[YH]tZ�KL�VYNHUPaHs�LZ�WYP]HKHZ�
KLTVUZ[YHT�H�YLSL]oUJPH�L�
\YNvUJPH�KL�[HPZ�TLKPKHZ��HStT�KL�
mostrarem, inequivocamente, que 
HZ�VYNHUPaHs�LZ�W�ISPJHZ�ZLN\LT�
em processo demasiadamente 
SLU[V�KL�HIZVYsqV�KH�J\S[\YH�L�KVZ�
PUZ[Y\TLU[VZ��(WLZHY�KPZZV��[HTItT�
é possível demonstrar através de 
IVHZ�WYm[PJHZ�KLZLU]VS]PKHZ�WLSVZ�
,Z[HKVZ�IYHZPSLPYVZ�H�HKLYvUJPH�L�V�
impacto das iniciativas já em curso, 
V�X\L�UVZ�HIHZ[LJL�KL�LU[\ZPHZTV�
e convicção de que é imperativo 
acelerar a implantação desta agenda.
6�UV]V�JPJSV�KL�NLZ[qV�X\L�ZL�PUH\N\YH�LT������WYVTV]LYm�\TH�VWVY[\UPKHKL�
�UPJH�KL�[YHUZMVYTHsqV�KHZ�VYNHUPaHs�LZ�LZ[HK\HPZ�H[YH]tZ�KL�\TH�LML[P]H�
HWYVWYPHsqV�L�JVUZ[Y\sqV�KL�UV]VZ�TVKLSVZ��WLYZWLJ[P]HZ�L�HIVYKHNLUZ�
a partir do universo dos dados. Temos a convicção que cada gestor terá 
H�VWVY[\UPKHKL�KL�ZL�HSPTLU[HY�KHZ�TLSOVYLZ�WYm[PJHZ�L_PZ[LU[LZ�L�KVZ�
JVUOLJPTLU[VZ�H[t�HX\P�HJ\T\SHKVZ�WHYH�WYVTV]LY�V�LZWLYHKV�ZHS[V�WHYH�\TH�
era de transformação e resultados nas administrações estaduais.
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A Importância da Agenda
(U[LZ�KL�HKLU[YHY�UH�[LTm[PJH�KV�\ZV�KL�KHKVZ�UH�NLZ[qV�W�ISPJH��t�
PU[LYLZZHU[L�HWYLZLU[HY�ZL\Z�HZWLJ[VZ�L[PTVS}NPJVZ��JVT�IHZL�UH�SP[LYH[\YH�
L_PZ[LU[L��+L�HJVYKV�JVT�:LTLSLY�L�7PU[V����� ���H�WHSH]YH�KHKVZ�Z\YNL�
em meados do século XVII; plural do latim datum��ZPNUPÄJH�\TH��UPJH�
peça de informação.

Ainda de acordo com o autor, o Oxford English Dictionary on-line conceitua 
KHKVZ�JVTV�MH[VZ�L�V\�LZ[H[xZ[PJHZ�YL\UPKHZ�WHYH�YLMLYvUJPH�V\�HUmSPZL�KL�HSNV��
HZ�X\HU[PKHKLZ��VZ�JHYHJ[LYLZ�L�VZ�ZxTIVSVZ�KL�VWLYHs�LZ�S}NPJHZ�L_LJ\[HKHZ�
WVY�\T�JVTW\[HKVY��software��

5HZ��S[PTHZ�KtJHKHZ��V\[YVZ�JVUJLP[VZ�MVYHT�JYPHKVZ�WHYH�KHY�JVU[H�KH�
JVTWSL_PKHKL�KV�\UP]LYZV�JVU[LTWVYoULV�KL�KHKVZ��6�KLZLU]VS]PTLU[V�
[LJUVS}NPJV�WYVWPJPV\�V�H\TLU[V�L_WVULUJPHS�KH�JHWHJPKHKL�KL�
HYTHaLUHTLU[V�L�[YH[HTLU[V�KL�KHKVZ�L�MLa�Z\YNPY�[LYTVZ�JVTV�Data 
Science �*PvUJPH�KL�+HKVZ���Big Data��4LNHKHKVZ���1m�UH�KtJHKH�KL�� ����
1LɈ�>\��LT�\TH�WHSLZ[YH��YLJVTLUKV\�H�HKVsqV�KL�Y}[\SVZ�Statistical 
Data Science, ou simplesmente, Data Science, em lugar de Statistics, para 
KHY�THPVY�]PZPIPSPKHKL�HV�[YHIHSOV�KVZ�LZ[H[xZ[PJVZ��469,;;05�,�:05.,9��
��� ���7LYJLIL�ZL��LU[qV��X\L�VZ�[LYTVZ�X\L�YLMLYLUJPHT�KHKVZ�L�ZL\Z�\ZVZ�
WVZZ\LT�\TH�KPTLUZqV�OPZ[}YPJH�L�X\L�L]VS\LT�KL�HJVYKV�JVT�V�WY}WYPV�
desenvolvimento da sociedade.
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6�\ZV�KL�PU[LSPNvUJPH�KL�KHKVZ�[YHa�
grandes oportunidades no campo 
KH�NLZ[qV�W�ISPJH��(JVTWHUOHY�H�
KPUoTPJH�KV�JVTWVY[HTLU[V�O\THUV�
e entender as oportunidades digitais 
t�\T�L_LYJxJPV�WYLKLJLZZVY�WHYH�V�
sucesso de qualquer iniciativa de 
KLÄUPsqV�KL�WVSx[PJHZ�W�ISPJHZ�
(�mYLH�KL�*PvUJPH�KL�+HKVZ��Data Science��HWHYLJL�UV�JLUmYPV�HJHKvTPJV�
Om�KtJHKHZ��WVYtT��UV�ZL[VY�W�ISPJV��LZ[L�[LTH�]LT�NHUOHUKV�LZWHsV�
UVZ��S[PTVZ�HUVZ��/VQL��Om�JVUZLUZV�KL�X\L�HZ�7VSx[PJHZ�7�ISPJHZ�X\L�UqV�
ZqV�KLÄUPKHZ�L�VYPLU[HKHZ�H�KHKVZ�L�PUMVYTHs�LZ�WVKLT�HWYLZLU[HY�ZtYPVZ�
riscos de insucesso.

5LZ[L�JVU[L_[V��H�KLTHUKH�KL�PU[LSPNvUJPH�KPNP[HS�IHZLHKH�LT�KHKVZ�L�
informações é crescente em todos os setores, não sendo diferente no setor 
W�ISPJV��X\L�KPZW�L�KL�NYHUKL�]VS\TL�KL�KHKVZ�WHZZx]LPZ�KL�ZLYLT�HUHSPZHKVZ�
H[YH]tZ�KHZ�MLYYHTLU[HZ�L�TL[VKVSVNPHZ�KL�*PvUJPH�KL�+HKVZ�

6�:L[VY�7�ISPJV�[LT��ULZ[L�TVTLU[V��\TH�VWVY[\UPKHKL�WHYH�H]HUsHY�UV�
Z\JLZZV�KL�Z\HZ�WVSx[PJHZ�L�VWLYHs�LZ�H[YH]tZ�KH�WYVTVsqV�KH�PU[LSPNvUJPH�KL�
KHKVZ��(�TH_PTPaHsqV�KH�LÄJPvUJPH�KH�7VSx[PJH�7�ISPJH�L�H�TP[PNHsqV�KL�ZL\Z�
YPZJVZ�WVKL�ZLY�VI[PKH�JVT�V�\ZV�KH�*PvUJPH�KL�+HKVZ��H[YH]tZ�KH�L_WSVYHsqV�
do vasto repositório de informações disponível nos Governos e na Internet, em 
caráter estruturado e não estruturado.

-PUHSTLU[L��V�\ZV�JVU[xU\V�L�PU[LSPNLU[L�KH�*PvUJPH�KL�+HKVZ�WLYTP[L�
HJLZZHY�TLSOVYLZ�Ux]LPZ�KL�V[PTPaHsqV��X\HSPKHKL�L�LÄJPvUJPH�KHZ�7VSx[PJHZ�
7�ISPJHZ��WVZZPIPSP[HUKV��HZZPT��\T�HTIPLU[L�KL�TLSOVYPH�JVU[xU\H�
IHZLHKV�LT�L]PKvUJPHZ�
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01  02  03  04  05  06

+LZHÄVZ
Embora exista um amplo campo para expansão do uso da inteligência de 
KHKVZ�UH�(KTPUPZ[YHsqV�7�ISPJH��HWYLZLU[HT�ZL�KLZHÄVZ�PTWVY[HU[LZ�
para que esta expectativa possa se concretizar. +LU[YL�HZ�WYPUJPWHPZ�
KPÄJ\SKHKLZ�L_PZ[LU[LZ�WHYH�H�PTWSLTLU[HsqV�KL�[tJUPJHZ�L�MLYYHTLU[HZ�KL�
JPvUJPH�KL�KHKVZ�UH�(KTPUPZ[YHsqV�7�ISPJH��KLZ[HJHT�ZL!�MHS[H�KL�TqV�KL�VIYH�
LZWLJPHSPaHKH"�H\ZvUJPH�KL�\TH�J\S[\YH�KL�KHKVZ"�PUL_PZ[vUJPH�L�V\�MYHNPSPKHKL�
das estruturas de governança de dados.

+LZHÄVZ

1 -HS[H�KL�TqV�KL�VIYH�LZWLJPHSPaHKH�
i�PTWVY[HU[L�VIZLY]HY�X\L��V�TLYJHKV�WYVÄZZPVUHS�KH�mYLH�KL�JPvUJPH�KL�KHKVZ�
LUJVU[YH�ZL�LT�\T�TVTLU[V�KL�L_WHUZqV��7LZX\PZH�YLMLYLUJPHKH�UV�YLSH[}YPV�
-\[\YL�VM�1VIZ�������L_[LYUHKH�UV�>VYSK�,JVUVTPJ�-VY\T1, aponta que 
analistas e cientistas de dados aparecem na primeira posição entre as carreiras 
JVT�THPVY�[LUKvUJPH�KL�HTWSPHsqV�KL�KLTHUKH��(�LZJHZZLa�KL�WYVÄZZPVUHPZ�
X\HSPÄJHKVZ�Qm�t�\TH�YLHSPKHKL��V�X\L�KPÄJ\S[H�H�JVU[YH[HsqV�L�JVTWVZPsqV�KL�
LX\PWLZ�JHWHaLZ�KL�[YH[HY�L�HUHSPZHY�KHKVZ�UVZ�LZ[HKVZ�
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2 A falta de uma cultura consolidada
,Z[L�t�[HTItT�\T�KVZ�X\L�THPZ�KPÄJ\S[HT�H�L_WHUZqV�KH�JPvUJPH�KL�
KHKVZ�UV�ZL[VY�W�ISPJV���4\P[VZ�HNLU[LZ�JOH]L�HJHIHT�WVY�UqV�JVUOLJLY�V�
M\UJPVUHTLU[V�V\�TLZTV�VZ�JVUJLP[VZ�THPZ�ImZPJVZ�YLSHJPVUHKVZ�n�JPvUJPH�
KL�KHKVZ��KPÄJ\S[HUKV�H�H[YHsqV�KL�UV]VZ�[HSLU[VZ��(�\[PSPaHsqV�KL�KHKVZ�WHYH�
[VTHKH�KL�KLJPZ�LZ�UH�NLZ[qV�W�ISPJH�t�JHYHJ[LYxZ[PJH�KL�\TH�HKTPUPZ[YHsqV�
WH\[HKH�LT�WYPVYPKHKLZ��X\L�I\ZJH�ZVS\JPVUHY�HZ�JHYvUJPHZ�SVJHPZ�L�NLYHY�
ações concretas por meio de planejamentos estratégicos.

*VT�\TH�J\S[\YH�PU[LYUH�KL�UqV�JVTWHY[PSOHTLU[V�KL�KHKVZ�LU[YL�HZ�WY}WYPHZ�
ZLJYL[HYPHZ��VZ�KL[LU[VYLZ�KH�PUMVYTHsqV�UqV�JVTWYLLUKLT�VZ�ILULMxJPVZ�X\L�
WVKLT�ZLY�H[PUNPKVZ�JVT�LZZL�JVTWHY[PSOHTLU[V��;HTItT�Om�H�KLZJVUÄHUsH�
acerca da tecnologia e a pouca capacidade dos gestores em lidar com dados.

É preciso transformar a cultura de decisão baseada em “experiência” 
em uma cultura de decisão baseada em evidências. Atualmente, gestores 
W�ISPJVZ�T\P[HZ�]LaLZ�KLZJHY[HT�VZ�KHKVZ��HJYLKP[HUKV�X\L�H�WY}WYPH�
L_WLYPvUJPH�VMLYLJL�TLSOVYLZ�ZVS\s�LZ�WHYH�H�YLZVS\sqV�KV�WYVISLTH�

;HTItT�t�PTWVY[HU[L�NHYHU[PY�X\L�H�JVSL[H�L�V�HYTHaLUHTLU[V�KVZ�KHKVZ�L�
PUMVYTHs�LZ�ZLQHT�JVU[xU\VZ��JVUZPKLYHUKV�H�PTWVY[oUJPH�KH�JVUZ[Y\sqV�KL�
KHKVZ�LT�ZtYPL�OPZ[}YPJH�WHYH�X\L�ZL�WVZZH�VIZLY]HY��WVY�L_LTWSV��T\KHUsHZ�
L�MLU�TLUVZ��L�UqV�HWLUHZ�\[PSPaHY�VZ�KHKVZ�WHYH�\T�KL[LYTPUHKV�WYVQL[V�V\�
WVSx[PJH�W�ISPJH�WVU[\HS�
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Neste ponto, é importante que os envolvidos na implementação da solução 
\UPÄJHKH�KL�JVTWHY[PSOHTLU[V�L�NV]LYUHUsH�KL�KHKVZ�WVZZHT�JVU[HY�
JVT�H�WVZZPIPSPKHKL�KL�\TH�HKVsqV�PUJYLTLU[HS��KV�WVU[V�KL�]PZ[H�KL�
JVUOLJPTLU[V�[tJUPJV�

<Z\mYPVZ�X\L�[LUOHT�H�KPZWVZPsqV�WHYH�HKX\PYPY�HSN\T�JVUOLJPTLU[V�ZVIYL�
THUPW\SHsqV�KL�KHKVZ�HJLSLYHT�H�LU[YLNH�KL�]HSVY��\TH�]La�X\L�ZqV�JHWHaLZ�
KL�THUPW\SHY�JVUQ\U[VZ�KL�KHKVZ�L�WYLWHYm�SVZ�WHYH�H�\[PSPaHsqV�KL�\Z\mYPVZ�
KL�TLUVY�JVUOLJPTLU[V�[tJUPJV� Não se trata de realizar o trabalho 
técnico, mas sim de permitir a progressão de conjuntos de dados a 
um estado em que possam ser manipulados pelo maior público que se 
ILULÄJPL�KL�ZL\�\ZV�

6\[YH�X\LZ[qV�H�ZLY�HIVYKHKH�WLSH�NV]LYUHUsH�KL�KHKVZ�t�H�ULJLZZPKHKL�
KL�JVUZVSPKHsqV�KH�J\S[\YH�KL�JVTWHY[PSOHTLU[V�KL�KHKVZ�LU[YL�KPMLYLU[LZ�
mYLHZ�KL�H[\HsqV�W�ISPJH��<TH�WVSx[PJH�\UPÄJHKH�WYLJPZH�SL]HY�LT�JVU[H�HZ�
JVTWSL_PKHKLZ�L�LZWLJPÄJPKHKLZ�KL�JHKH�mYLH�KL�NLZ[qV�W�ISPJH��WLYTP[PUKV�
X\L�ZL�MVY[HSLsH�H�WYm[PJH�KL�JVTWHY[PSOHTLU[V�KL�PUMVYTHs�LZ�LU[YL�
diferentes setores.

i�PTWVY[HU[L�YLZZHS[HY�X\L��WHYH�[HU[V��KL]L�ZL�KPZ[PUN\PY�NV]LYUHUsH�KL�KHKVZ�
JLU[YHSPaHKH�KL�KVTxUPV�JLU[YHSPaHKV�KL�IHZLZ�KL�KHKVZ��(�L_PZ[vUJPH�KL�\TH�
WVSx[PJH��UPJH�X\L�KLÄUH�HZ�KPYL[YPaLZ�KL�JVTWHY[PSOHTLU[V�KL�KHKVZ�WYLJPZH�
JVL_PZ[PY�JVT�\TH�NLZ[qV�JVTWHY[PSOHKH�KVZ�KHKVZ�KL�YLZWVUZHIPSPKHKL�KL�
cada área do governo.

3
0UL_PZ[vUJPH�KL�NV]LYUHUsH�KL�KHKVZ�
JHWHa�KL�KLÄUPY�H[VYLZ�L�WHWtPZ�YLSH[P]VZ�
à gestão de dados e de coordenar e 
JVTWH[PIPSPaHY�Hs�LZ�YLSHJPVUHKHZ�HV�[LTH
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:\NLYL�ZL�\T�TVKLSV�KL�NLZ[qV�[YPWHY[P[L!�

���ÔYNqV�*LU[YHS��7SHULQHTLU[V��
.LZ[qV��(KTPUPZ[YHsqV�
���ÔYNqVZ�:L[VYPHPZ���YLZWVUZm]LPZ�
WLSVZ�KHKVZ�LT�Z\H�VYPNLT��
���,�V�LU[L�]PHIPSPaHKVY�KH�ZVS\sqV�
[LJUVS}NPJH��LTWYLZHZ�KL�[YH[HTLU[V�
KL�KHKVZ���7YVK��Z\WLYPU[LUKvUJPHZ��
JVVYKLUHKVYPHZ��ZLJYL[HYPHZ��L[J���
,Z[H�HIVYKHNLT�HIYL�JHTPUOV�WHYH�LUKLYLsHY�V\[YV�KLZHÄV!�H�THNUP[\KL�
de dados a ser gerida pela administração, bem como a grande diversidade 
de usos que se pode obter da ciência de dados aplicada a esse conjunto. 
<TH�]La�X\L�ZL�JVTWHY[PSOL�H�YLZWVUZHIPSPKHKL�KL�NLZ[qV�KH�PUMVYTHsqV�LU[YL�
órgãos e entidades governamentais, todos respeitando a mesma política de 
JVTWHY[PSOHTLU[V�L�W\ISPJHsqV��t�WVZZx]LS�LZ[HILSLJLY�\T�WSHUV�PUJYLTLU[HS�
KL�HKLZqV�n�PUMYHLZ[Y\[\YH�KL�JVTWHY[PSOHTLU[V�KL�KHKVZ��LT�X\L�ZL�KLÄUH�
\T�WSHUV�KL�[YHIHSOV�WHYH�HKLX\HsqV�L�PUJS\ZqV�KVZ�JVUQ\U[VZ�KL�KHKVZ��

+LZZH�MVYTH��H�HsqV�KL�PUJS\ZqV�KL�KHKVZ�UH�PUMYHLZ[Y\[\YH�KL�
JVTWHY[PSOHTLU[V�WVKL�JVUZPKLYHY�V�PTWHJ[V�KVZ�JVUQ\U[VZ�KL�KHKVZ�
LZWLJxÄJVZ��WYPVYPaHUKV�HX\LSLZ�X\L�MVY[HSLsHT�H�HKVsqV�KH�WVSx[PJH�WLSV�
YLJVUOLJPTLU[V�KV�PTWHJ[V�ILUtÄJV�KL�ZL\�\ZV��ZPZ[LTHZ�KL�\ZV�[YHUZ]LYZHS�
LT�]mYPHZ�ZLJYL[HYPHZ��WVY�L_LTWSV��



10 07 | Ciências de DadosGuia de Transição de Governo

Percebe-se, então, que a governança de dados é um fator crítico para 
o sucesso das iniciativas de ciência de dados no Poder Público. Por 
PZZV��WHY[PUKV�ZL�KV�TVKLSV�[YPWHY[P[L�Z\NLYPKV��MHa�ZL�ULJLZZmYPV�KLÄUPY�
o papel institucional das secretarias estaduais de planejamento, gestão 
L�HKTPUPZ[YHsqV��ILT�JVTV�HWYVM\UKHY�H�JVUJLWsqV�KV�ZPZ[LTH�KL�
governança ora proposto.

6�WHWLS�PUZ[P[\JPVUHS�KHZ�ZLJYL[HYPHZ�
estaduais de planejamento, gestão e 
administração
Um ponto que merece ser aprofundado é a fragmentação da governança e 
NLZ[qV�KVZ�KHKVZ�LT�Ux]LS�ZL[VYPHS��X\L�KLJVYYL�KH�H\ZvUJPH�KL�JVVYKLUHsqV�L�
KL�\TH�]PZqV�NSVIHS�ZVIYL�V�LJVZZPZ[LTH�KL�KHKVZ�L_PZ[LU[LZ��NLYHUKV�MHS[H�KL�
WHKYVUPaHsqV��X\HSPKHKL�L�KPÄJ\S[HUKV�V�JVTWHY[PSOHTLU[V�L�H�PU[LNYHsqV�KL�
KHKVZ��(�HNLUKH�KL�NV]LYUHUsH�L�NLZ[qV�KL�KHKVZ�UH�HKTPUPZ[YHsqV�W�ISPJH�
HPUKH�ZL�PUZLYL�LT�JVU[L_[VZ�KL�JVUZVSPKHsqV�PUZ[P[\JPVUHS��MVY[HSLJPTLU[V�KHZ�
capacidades e posicionamento da agenda na administração.

Em relação aos papéis institucionais, é fundamental repisar a premissa 
da essencialidade dos dados como insumo transversal estratégico para a 
MVYT\SHsqV�L�HWYPTVYHTLU[V�KL�WVSx[PJHZ�W�ISPJHZ��KL�WYVJLZZVZ�KL�NLZ[qV�L�
para a tomada de decisão.
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Sob esse prisma, é possível estabelecer com clareza a necessidade de 
se assegurar o protagonismo das pastas de planejamento, gestão e 
HKTPUPZ[YHsqV�UH�KLÄUPsqV�KL�WVSx[PJHZ�KL�NV]LYUHUsH�L�NLZ[qV�KL�KHKVZ��
no estabelecimento de diretrizes e na atuação efetiva na construção de 
instrumentos e ferramentas que amparem o desenvolvimento de uma 
sólida capacidade institucional na administração estadual.
<TH�KHZ�MVYTHZ�JVUZVSPKHKHZ�UH�(KTPUPZ[YHsqV�7�ISPJH�WHYH�LZ[HILSLJPTLU[V�
KL�WHWtPZ��YLZWVUZHIPSPKHKLZ�L�H[YPI\Ps�LZ�LT�}YNqVZ�X\L�UqV�WVZZ\LT�
Z\IVYKPUHsqV�OPLYmYX\PJH�\UZ�ZVIYL�VZ�V\[YVZ�t�V�LZ[HILSLJPTLU[V�KL�ZPZ[LTHZ�
KL�NV]LYUHUsH�PUZ[P[\JPVUHS��H[YH]tZ�KVZ�X\HPZ�HZ�M\Us�LZ�VYNoUPJHZ�WHYH�
KLZLU]VS]PTLU[V�KL�\T�WYVJLZZV�KL�[YHIHSOV�[YHUZ]LYZHS�L�V\�WHKYVUPam]LS�
ZqV�KLÄUPKVZ�JVT�JSHYLaH�L�VIQL[P]PKHKL�

Para eventual adoção de um modelo de sistema de governança, 
considerando as premissas acima assentadas, entende-se que as pastas 
de planejamento, gestão e administração ocupariam função central, no 
X\L�ZL�YLMLYL�HV�LZ[HILSLJPTLU[V�KH�WVSx[PJH�H�ZLY�ZLN\PKH��KLÄUPsqV�KHZ�
diretrizes gerais e na coordenação das ações conjuntas. Neste ponto é 
importante destacar que, em representativa medida, a governança e a gestão 
de dados estão intrinsecamente relacionadas com a política de Tecnologia da 
Informação e Comunicação da respectiva administração.

Além dos órgãos com funções centrais, o sistema disporia de uma 
camada setorial, formada pelos demais órgãos e entidades estaduais. 
6Z�}YNqVZ�ZL[VYPHPZ�L_LYJLT�[YvZ�PTWVY[HU[LZ�M\Us�LZ��(�WYPTLPYH�KLZ[HZ�LZ[m�
diretamente relacionada ao desenvolvimento de suas atividades precípuas, 
que resultam na coleta e produção de dados relacionados a suas respectivas 
M\Us�LZ��5H[\YHSTLU[L��JVT�V�LZ[HILSLJPTLU[V�KH�WVSx[PJH�L�KHZ�KPYL[YPaLZ�KL�
governança e gestão de dados, essas atividades dos órgãos setoriais deverão 
HKHW[HY�ZL�HV�YLNYHTLU[V�LZ[HILSLJPKV�WHYH�NHYHU[PH�KL�WHKY�LZ�TxUPTVZ�WHYH�
ÄUZ�KL�JVTWHY[PSOHTLU[V�L�NHYHU[PH�KH�X\HSPKHKL�KVZ�KHKVZ�
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6\[YH�M\UsqV�YLSL]HU[L�JVUZPZ[L�UV�
desenvolvimento e/ou demanda de 
ZVS\s�LZ�LT�KHKVZ�X\L�X\HSPÄX\LT�
seus processos de formulação e 
HWYPTVYHTLU[V�KL�WVSx[PJHZ�W�ISPJHZ��
TLSOVYPH�KL�WYVJLZZVZ�KL�NLZ[qV�L�
de prestação de serviços, além do 
fortalecimento dos elementos para 
tomada de decisão.
7VY�ÄT��JVTV�KLZKVIYHTLU[V�KHZ�M\Us�LZ�X\L�YLZ\S[HT�UH�JVSL[H�L�WYVK\sqV�
de dados, surge a terceira relevante função dos órgãos setoriais, qual seja, 
V�JVTWHY[PSOHTLU[V�KVZ�KHKVZ��;HS�HZWLJ[V�THUKH[}YPV�KV�ZPZ[LTH�]PZH�
LUMYLU[HY�V�NYHUKL�KLZHÄV�PUZ[P[\JPVUHS�YLSHJPVUHKV�HV�IHP_V�LUNHQHTLU[V�
PUZ[P[\JPVUHS�UHZ�PUPJPH[P]HZ�KL�JVTWHY[PSOHTLU[V�WSLUV�KVZ�KHKVZ��JLUmYPV�
atualmente enfrentado, que impõe severas restrições à evolução das soluções 
e modelos de governança e gestão de dados nas administrações.

0TWVY[HU[L�KLZ[HJHY�X\L�[HTItT�t�]PZS\TIYHKV��ULZ[L�HZWLJ[V�KH�JVUZ[Y\sqV�
da governança institucional, um papel relevante das pastas de planejamento, 
NLZ[qV�L�HKTPUPZ[YHsqV��HX\P�Qm�UV�L_LYJxJPV�KH�M\UsqV�KL�}YNqV�JLU[YHS�
KV�ZPZ[LTH�KL�NV]LYUHUsH�L�NLZ[qV�KL�KHKVZ��(StT�KV�LZ[HILSLJPTLU[V�
KH�WVSx[PJH�L�KHZ�KPYL[YPaLZ��[HTItT�YLJHPYPH�HV�}YNqV�JLU[YHS�\TH�M\UsqV�
L_LJ\[P]H�KL�LZ[HILSLJPTLU[V�KVZ�WHYoTL[YVZ�KL�JVTWHY[PSOHTLU[V�L�KL�
]PHIPSPaHsqV�KH�JVUZ[Y\sqV�KL�YLWVZP[}YPV�X\L�NHYHU[H�H�KPZWVUPIPSPKHKL�KL�[VKV�
o universo de dados da administração para uso de todos os integrantes do 
sistema, de acordo com a sua necessidade.

1�O[[WZ!��^^^��^LMVY\T�VYN�KVJZ�>,-F-\[\YLFVMF1VIZF�����WKM
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=HSL�HPUKH�KLZ[HJHY�H�L_PZ[vUJPH�KL�KPTLUZqV�LZWLJxÄJH�KH�NV]LYUHUsH�KL�
KHKVZ��X\L�KL]L�ZLY�YLÅL[PKH�UV�:PZ[LTH��L�WVKL�[YHaLY�n�JLUH�UV]VZ�H[VYLZ�
PUZ[P[\JPVUHPZ��;YH[H�ZL�KVZ�HZWLJ[VZ�YLSHJPVUHKVZ�n�WYV[LsqV�KL�KHKVZ�
WLZZVHPZ�L�n�[YHUZWHYvUJPH��X\L�WVZZ\LT�SLNPZSHs�LZ�LZWLJxÄJHZ�HWSPJm]LPZ��
X\L�KL]LT�ZLY�VIZLY]HKHZ�UH�PTWSLTLU[HsqV�KH�WVSx[PJH�KL�KHKVZ�L��
VYKPUHYPHTLU[L��WVZZ\LT�JVTV�}YNqVZ�KLZPNUHKVZ�WHYH�ZL\�HJVTWHUOHTLU[V�
e implementação as Controladorias e órgãos correlatos. 
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Boas Práticas
6�]HSVY�KVZ�KHKVZ�JVTV�\T�KVZ�WYPUJPWHPZ�H[P]VZ�KHZ�VYNHUPaHs�LZ�t�T\P[V�
ILT�L_WSVYHKV�WLSHZ�JOHTHKHZ�IPN�[LJOZ��LTWYLZHZ�KL�[LJUVSVNPH�NSVIHPZ�
JVTV�(THaVU��(WWSL��-HJLIVVR��.VVNSL�L�4PJYVZVM[��Publicações recentes 
indicam que grande parte das organizações, entretanto, não alcançaram 
ainda um alto nível de maturidade em análise de dados, apesar da área ser 
reconhecida como prioridade para os executivos tomadores de decisão.

7HYH�.V]LYUVZ��X\L�SPKHT�JVT�HS[H�JVTWSL_PKHKL�UHZ�WVSx[PJHZ�W�ISPJHZ��
WLSH�HZZPTL[YPH�KL�PUMVYTHs�LZ��OL[LYVNLULPKHKL�KL�H[VYLZ�LU]VS]PKVZ��
L�ULJLZZPKHKL�KL�TLKPY�VZ�LMLP[VZ�LZWLYHKVZ�UHZ�Hs�LZ�YLHSPaHKHZ��H�
ULJLZZPKHKL�KL�H]HUsHY�UV�[LTH�ZL�MHa�HPUKH�THPZ�ULJLZZmYPH�L�LZ[YH[tNPJH�
WHYH�VZ�NLZ[VYLZ�X\L�KLZLQHT�HSJHUsHY�VZ�VIQL[P]VZ�KL�ZL\Z�WYVNYHTHZ��<TH�
LZ[YH[tNPH�THK\YH�KL�\ZV�KL�KHKVZ�WHYH�IHZLHY�HZ�Hs�LZ�NV]LYUHTLU[HPZ��
e medir seus efeitos, vai além de alavancar o alcance dos resultados 
pretendidos. Respaldar as ações em evidências, atreladas a dados e 
medições, permitirá resguardar os gestores públicos em relação às 
decisões tomadas, e evitar eventuais responsabilizações futuras.

Para fomentar uma cultura de gestão aliada à 
ciência de dados, as organizações governamentais 
precisam estabelecer uma governança de dados que 
seja transversal e alcance os diversos setores da 
máquina pública, através de diretrizes para fomentar 
o compartilhamento de dados entre esses setores e, 
DLQGD��SHOD�GHðQLÍÂR�GH�DUTXLWHWXUDV�SDGURQL]DGDV�
para a retenção, armazenamento e tratamento 
dos dados em informações gerenciais para serem 
consumidas pelos gestores governamentais.

!
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<TH�KHZ�KPÄJ\SKHKLZ�X\L�WYLQ\KPJHT�HZ�PUPJPH[P]HZ�KV�\ZV�KVZ�KHKVZ�UH�
VYPLU[HsqV�KHZ�WVSx[PJHZ�W�ISPJHZ�YLMLYL�ZL�n�MHS[H�KL�JVTWHY[PSOHTLU[V�
L�n�PUL_PZ[vUJPH�KL�\T�YLWVZP[}YPV��UPJV��VUKL�[VKVZ�VZ�KHKVZ�ÄX\LT�
KPZWVUPIPSPaHKVZ�WHYH�X\L�ZLQHT�WYVJLZZHKVZ�WVY�MLYYHTLU[HZ�KL�HUHS`[PJZ��/m�
\TH�J\S[\YH�T\P[V�LUYHPaHKH�X\L�JVUZPKLYH�X\L�VZ�KHKVZ�ZqV�KL�HWLUHZ�\T�
determinado órgão, ou de uma determinada secretaria, e não da Administração 
7�ISPJH�JVTV�\T�[VKV�

Com o objetivo de superar esta cultura e promover o compartilhamento 
de dados, algumas ações foram implementadas pela Administração 
Pública, KLU[YL�HZ�X\HPZ�KLZ[HJHT�ZL�V�+LJYL[V�-LKLYHS�U¢����������� �
L�HZ�PUPJPH[P]HZ�KL�LZ[HKVZ�JVTV�:qV�7H\SV��9PV�.YHUKL�KV�:\S��:HU[H�
*H[HYPUH�L�9VUK�UPH��X\L�]vT�[YHIHSOHUKV�LT�PUZ[Y\TLU[VZ�SLNHPZ�WHYH�V�
JVTWHY[PSOHTLU[V�KL�KHKVZ�KL�MVYTH�THPZ�LÄJHa�L�LML[P]H�

No Rio Grande do Sul, WVY�L_LTWSV��V�+LJYL[V�,Z[HK\HS�U¢�
�������������VYPLU[H�L�KLZI\YVJYH[PaH�V�JVTWHY[PSOHTLU[V�KL�
KHKVZ�LU[YL�VZ�}YNqVZ��PUJS\ZP]L�JH[LNVYPaHUKV�V�LT�Ux]LPZ�KL�
JVUÄKLUJPHSPKHKL��YLZWLP[HUKV�V\[YVZ�PUZ[Y\TLU[VZ�SLNHPZ�JVTV�H�3.7+�

Adicionalmente, Santa Catarina está criando um modelo de 
avaliação que estabelece níveis de maturidade no tratamento 
KL�PUMVYTHs�LZ��H�ÄT�KL�KLTVUZ[YHY�VZ�WHZZVZ�H�ZLYLT�
seguidos. Minas Gerais e Amazonas estão também criando uma 
padronização para o compartilhamento de dados e informações.

Potencializada com as normativas de compartilhamento de dados, 
as Políticas de dados abertos, como por exemplo o Decreto federal 
8.777/2016, promovem a transparência e facilitam o acesso a dados 
governamentais. (�L_PNvUJPH�WVY�[YHUZWHYvUJPH�LT�NV]LYUVZ�[LT�JYLZJPKV�
e vem sendo monitorada por órgãos nacionais e internacionais, que inclusive 
JSHZZPÄJHT�LT�YHURPUNZ�W�ISPJVZ�HZ�\UPKHKLZ�MLKLYH[P]HZ��WHYH�SLNP[PTHY�HZ�
Hs�LZ�L�KP]\SNHs�LZ�VÄJPHPZ�
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Outra importante forma de alavancar a adoção da cultura de uso de dados 
na gestão pública é a padronização de tecnologias e ferramentas que 
estarão à disposição para guardar e compartilhar os dados estratégicos, 
proteger as informações resguardadas pela LGPD, e, ainda, permitir 
H�JVUZ[Y\sqV�KL�KHZOIVHYKZ�JVT�L_PIPs�LZ�X\L�[YHK\aHT�VZ�KHKVZ�LT�
PUMVYTHs�LZ�YLSL]HU[LZ�WHYH�H\_PSPHY�V�HSJHUJL�KVZ�YLZ\S[HKVZ�WYL[LUKPKVZ�

Minas Gerais, por exemplo, está padronizando e instrumentalizando 
as áreas do Governo com ferramentas tecnológicas que permitem 
a retenção de dados em chamados data lakes, e produzindo painéis 
de monitoramento para acompanharas ações dos programas 
governamentais. A construção está sendo fomentada pela SEPLAG, 
em parceria com a empresa de tecnologia do estado, PRODEMGE, 
tendo iniciado com os dados de segurança pública e, agora, se 
expandirá para concentrare conectar dados de outras áreas, como 
educação, saúde, e centrais que prestam atendimento ao cidadão.

-HJPSP[HY�L�H\[VTH[PaHY�V�JVUZ\TV�KL�KHKVZ�[HTItT�WYVWPJPH�VWVY[\UPKHKLZ�KL�
KLZLU]VS]PTLU[V�LJVU�TPJV�L�TLSOVYPH�UVZ�ZLY]PsVZ�VMLY[HKVZ�n�WVW\SHsqV��
HV�WLYTP[PY�V�\ZV�KL�KHKVZ�W�ISPJVZ�WLSH�PUPJPH[P]H�WYP]HKH��9LHSPaHY�H�WVSx[PJH�
L_PNL�[YHIHSOV�[tJUPJV�X\HSPÄJHKV�L�IVHZ�WYm[PJHZ�KL�NV]LYUHUsH�KL�KHKVZ�
UHZ�VYNHUPaHs�LZ�

6\[YHZ�PUPJPH[P]HZ��HPUKH�X\L�WVU[\HPZ��X\L�LZ[qV�LT�HUKHTLU[V�UV�ZL[VY�
W�ISPJV��[YH[HT�KH�WYVTVsqV�KL�X\HSPÄJHsqV�KL�[YHIHSOHKVYLZ�WHYH�JPvUJPH�
KL�KHKVZ��4HPZ�LZWLJPÄJHTLU[L��V�.V]LYUV�-LKLYHS�VMLYLJL�J\YZVZ�KV�[LTH�
UH�,ZJVSH�5HJPVUHS�KL�(KTPUPZ[YHsqV�7�ISPJH��,5(7���HStT�KHZ�MVYTHs�LZ�KL�
,UZPUV�:\WLYPVY�L_PZ[LU[LZ�UHZ�\UP]LYZPKHKLZ�MLKLYHPZ�L�LZ[HK\HPZ�
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-LSPaTLU[L��LZ[HKVZ�IYHZPSLPYVZ�[HTItT�[vT�[VTHKV�PUPJPH[P]HZ�ILUtÄJHZ�ULZZL�
ZLU[PKV��YLHSPaHUKV�ILUJOTHYR�LU[YL�ZP��JVTV�H�JYPHsqV�KV�.;�KL�*PvUJPHZ�KL�
+HKVZ��WHYH�H�JVU]LYNvUJPH�KL�ZVS\s�LZ�L�[LUKvUJPHZ��;HTItT�LZ[qV�ZLUKV�
YLHSPaHKHZ�L�PKLU[PÄJHKHZ�HZ�ULJLZZPKHKLZ�KL�PU]LZ[PTLU[VZ�LT�[LJUVSVNPH��
JVTV�PUMYHLZ[Y\[\YH�L�WLZZVHS�JHWHJP[HKV�WHYH�\T�TLSOVY�KLZLU]VS]PTLU[V�KV�
[YHIHSOV��-PUHSTLU[L��LZ[qV�ZLUKV�JYPHKVZ�JVTP[vZ�L�JVTPZZ�LZ�WHYH�KLÄUPsqV�
KL�WVSx[PJHZ�L�KPYL[YPaLZ�KL�KHKVZ�

Como se viu nos tópicos anteriores, a 
implementação de ações e políticas pautadas 
no uso de dados e na tomada de decisão 
JVT�IHZL�LT�L]PKvUJPHZ�UHZ�HKTPUPZ[YHs�LZ�
W�ISPJHZ�LZ[HK\HPZ�t�ULJLZZmYPH�L�YLSL]HU[L��
THZ�\TH�ZtYPL�KL�KLZHÄVZ�ZL�JVSVJHT�WHYH�
que isso se torne possível. Para superar as 
KPÄJ\SKHKLZ�L�]PHIPSPaHY�V�\ZV�KL�KHKVZ�KL�
maneira estratégica, são necessárias ações 
LZ[Y\[\YHU[LZ�X\L�MH]VYLsHT�\T�HTIPLU[L�KL�
JVTWHY[PSOHTLU[V�L�\ZV�KVZ�KHKVZ��PTLYZV�LT�
\TH�J\S[\YH�KL�]HSVYPaHsqV�KVZ�KHKVZ�JVTV�
ativos estratégicos.
(�WHY[PY�KHZ�L_WLYPvUJPHZ�LT�HUKHTLU[V�UVZ�LZ[HKVZ��PKLU[PÄJV\�ZL�H�
JVU]LYNvUJPH�KL�HSN\THZ�IVHZ�WYm[PJHZ�LZ[Y\[\YHU[LZ��HWVU[HKHZ�JVTV�
essenciais para o sucesso dos projetos.
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(StT�KHZ�IVHZ�WYm[PJHZ�LZ[Y\[\YHU[LZ��JHIL�KLZ[HJHY�[HTItT�HZ�L_WLYPvUJPHZ�
HWSPJHKHZ�X\L�\[PSPaHT�KHKVZ�WHYH�H�YLZVS\sqV�KL�WYVISLTHZ�W�ISPJVZ��H[YH]tZ�
KH�LSHIVYHsqV�KL�WVSx[PJHZ�W�ISPJHZ�V\�KV�HWYPTVYHTLU[V�KH�NLZ[qV�

A seguir, são descritas algumas 
L_WLYPvUJPHZ�LZ[Y\[\YHU[LZ�L�HWSPJHKHZ�
relativas ao uso de dados na 
(KTPUPZ[YHsqV�7�ISPJH�,Z[HK\HS!
NORMATIZAÇÃO, GOVERNANÇA E POLÍTICAS DE DADOS

1 Sistema Estadual de Informações Cidadãs – SEIC (GO)2

6�:,0*�KL�.VPmZ�t�\TH�WVSx[PJH�KL�HWVPV�n�NLZ[qV�W�ISPJH�WHYH�
H�MVYT\SHsqV�KL�Hs�LZ�L�WVSx[PJHZ�W�ISPJHZ�YLSHJPVUHKHZ�HVZ�
L]LU[VZ�KH�]PKH�KV�JPKHKqV��WVY�TLPV�KV�HJLZZV�JVTWHY[PSOHKV�
nZ�PUMVYTHs�LZ�IPVNYmÄJHZ��IPVTt[YPJHZ�L�KVJ\TLU[HPZ��6�ZPZ[LTH�
JYPV\�JVUKPs�LZ�KL�JY\aHY�IHUJVZ�KL�KHKVZ�L�PUMVYTHs�LZ�H�ÄT�
de resolver de forma mais assertiva e preditiva as necessidades 
KH�WVW\SHsqV��([YH]tZ�KLSL��MVP�WVZZx]LS�YLHSPaHY�H�PU[LNYHsqV�KH�
JVSL[H�IPVTt[YPJH�L�KVJ\TLU[HS�UH�LTPZZqV�KV�9.�L�*5/��NLYHUKV�
LJVUVTPH�HV�LYmYPV�L�YLK\sqV�KL�WYVJLKPTLU[VZ���7VZZPIPSP[V\��
[HTItT��HU[L]LY�ULJLZZPKHKLZ�ZVJPHPZ�L�H[\HY�KL�MVYTH�H�HIVYKm�
SHZ�HU[LJPWHKHTLU[L��,U[YL�VZ�KLZHÄVZ�LUJVU[YHKVZ��KLZ[HJH�ZL�
H�ULJLZZPKHKL�KL�LU[LUKPTLU[V��JVVWLYHsqV�L�HSPUOHTLU[V�
KVZ�}YNqVZ�WHYH�]PHIPSPaHsqV�KHZ�Hs�LZ�ULJLZZmYPHZ�HV�WSLUV�
funcionamento do sistema.

2�O[[WZ!��^^ �̂]PJLNV]LYUHKVYPH�NV�NV]�IY�
ZPZ[LTH�LZ[HK\HS�KL�PUMVYTHs�LZJPKHKqZ�ZLPJ
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2 Política Estadual de Compartilhamento de Dados e criação da 
Plataforma de Compartilhamento e Análise de Dados (PE)

,T�\T�JLUmYPV�VUKL�HZ�KLTHUKHZ�KL�JVTWHY[PSOHTLU[V�LYHT�
H[LUKPKHZ�KL�MVYTH�KLZWHKYVUPaHKH��JVT�KLZWLYKxJPV�KL�
YLJ\YZVZ�KPNP[HPZ��YL[YHIHSOV�KHZ�WLZZVHZ�UH�VWLYHJPVUHSPaHsqV�
das demandas e fragilidade na segurança, a solução proposta 
L�PTWSLTLU[HKH�WLSH�(;0�7,�LU]VS]L\�H�W\ISPJHsqV�KH�7VSx[PJH�
,Z[HK\HS�KL�*VTWHY[PSOHTLU[V�KL�+HKVZ��+LJYL[V�U¢��������������
L�V�KLZLU]VS]PTLU[V�KH�7SH[HMVYTH�KL�*VTWHY[PSOHTLU[V�L�
(UmSPZL�KL�+HKVZ��\T�JVUQ\U[V�JLU[YHSPaHKV�KL�YLJ\YZVZ�L�
HTIPLU[LZ�KL�;0*�X\L�]PHIPSPaH�JVTWHY[PSOHTLU[VZ��HUmSPZLZ�L�
[YH[HTLU[VZ�KL�KHKVZ�WHYH�PUPJPH[P]HZ�KL�HUmSPZL�L�]PZ\HSPaHsqV�KL�
Z\WVY[L�n�KLJPZqV�L�H�PU[LYVWLYHIPSPKHKL�KL�KHKVZ�LU[YL�ZPZ[LTHZ�

A política responde pela institucionalização da prática e a 
ZPTWSPÄJHsqV�KL�WYVJLZZVZ�WHYH�HX\PZPsqV�L�[YHUZTPZZqV�
de dados entre as instituições estaduais contempladas, 
garantindo a autonomia e o controle dos dados aos devidos 
responsáveis, ao passo que facilita o acesso a quem depende 
do compartilhamento de dados para resolver problemas 
complexos, gerar novos conhecimentos ou prestar serviços 
KL�MVYTH�THPZ�LÄJPLU[L�
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(�WSH[HMVYTH�MH]VYLJL�[HTItT�H�
inclusão tecnológica de órgãos menos 
providos de pessoas, orçamento e/
ou recursos de infraestrutura, pois os 
OHIPSP[H�H�YLHSPaHYLT�ZL\Z�WYVQL[VZ�KL�
KHKVZ�JVT�THPZ�YVI\Z[La��KLZLTWLUOV�
e segurança, custeando apenas o que já 
não esteja disponível ou adequadamente 
dimensionado na plataforma.

Em termos de uso seguro dos dados, a plataforma aplicou o 
conceito de Privacy by Design�WHYH�NHYHU[PY�Z\H�HKLYvUJPH�n�
3.7+�L�MHa�\ZV�KL�MLYYHTLU[HZ�KL�ZLN\YHUsH�WHYH�V�HJLZZV�
à plataforma. Com sua implantação e a adesão gradativa das 
ZLJYL[HYPHZ�L�KLTHPZ�LU[PKHKLZ�KV�.V]LYUV�KL�7LYUHTI\JV��
H�(KTPUPZ[YHsqV�7�ISPJH�,Z[HK\HS�L�HZ�PUZ[P[\Ps�LZ�L_[LYUHZ�
X\L�JVT�LSH�JVSHIVYHT�JVU[HT�JVT�\TH�ZVS\sqV�[LJUVS}NPJH�
corporativa mais econômica, maior produtividade sem perda de 
WHKYVUPaHsqV�UHZ�PUPJPH[P]HZ�KL�JVTWHY[PSOHTLU[V�L�JVUZ\TV�
KVZ�KHKVZ��LT�JVUMVYTPKHKL�JVT�H�3.7+�L�KPZWVUKV�KL�THPVY�
ZLN\YHUsH�UV�HYTHaLUHTLU[V��[YH[HTLU[V�L�[YHUZTPZZqV�KL�Z\HZ�
PUMVYTHs�LZ��JVT�H�KL]PKH�H\[VUVTPH�WHYH�KLJPKPY�ZVIYL�H�NLZ[qV�
KVZ�JVTWHY[PSOHTLU[VZ�VMLY[HKVZ��KL�MVYTH�HJLZZx]LS�L��HPUKH�
HZZPT��ZPTWSPÄJHKH�



22 07 | Ciências de DadosGuia de Transição de Governo

3 Normativa para Compartilhamento de Dados (RS)3

6�+LJYL[V�,Z[HK\HS�U¢��������������KLZLU]VS]PKV�WLSV�.Y\WV�
;LTm[PJV�KL�0U[LSPNvUJPH�L�.V]LYUHUsH�KL�+HKVZ��NHYHU[L�
HSPUOHTLU[V�n�3.7+�L�]PZH�H\TLU[HY�H�LÄJPvUJPH�L�H�]LSVJPKHKL�
WHYH�V�JVTWHY[PSOHTLU[V�KL�KHKVZ�LU[YL�VZ�}YNqVZ�KL�LZ[HKV��
YLÅL[PUKV�UH�MHJPSP[HsqV�KV�KLZLU]VS]PTLU[V�KL�WVSx[PJHZ�W�ISPJHZ�
IHZLHKHZ�LT�KHKVZ�L�L]PKvUJPHZ��UH�TLSOVYPH�KL�WYVJLZZVZ�L�
serviços ao cidadão e na criação de novos serviços à sociedade.

-VP�ULJLZZmYPV�TVIPSPaHY�}YNqVZ�WHYH�H�PUKPJHsqV�KVZ�MHJPSP[HKVYLZ�
KL�KHKVZ�L�WHYH�JVUZJPLU[Pam�SVZ�ZVIYL�H�PTWVY[oUJPH�KV�[YHIHSOV�KL�
JH[HSVNHsqV�L�JSHZZPÄJHsqV�KVZ�KHKVZ��ILT�JVTV�WHYH�LZ[PTHY�\T�
VYsHTLU[V�ULJLZZmYPV�WHYH�Z\IZPKPHY�V�JVTWHY[PSOHTLU[V�KL�KHKVZ�
L�NHYHU[PY�HZ�HYX\P[L[\YHZ�KL�;0*�WHYH�V�JVTWHY[PSOHTLU[V�KL�KHKVZ�

3�O[[WZ!��WSHULQHTLU[V�YZ�NV]�IY�UVYTH[P]HZ

4 Implementação de Comitê de Governança de 
Dados da SEPLAG (RJ)

(�PUZ[P[\JPVUHSPaHsqV�KV�*VTP[v�KL�.V]LYUHUsH�KL�+HKVZ�KH�
:LJYL[HYPH�KL�,Z[HKV�KL�7SHULQHTLU[V�L�.LZ[qV��:,73(.�91��MVP�
YLHSPaHKH�H[YH]tZ�KH�9LZVS\sqV�:,73(.�U¢�����������6�*VTP[v�
[LT�JVTV�VIQL[P]V�PUZ[P[\PY�L�HWVPHY�H�PTWSLTLU[HsqV�KH�7VSx[PJH�
KL�.V]LYUHUsH�KL�+HKVZ�KH�:,73(.�91��WYVTV]LUKV�H�IVH�
gestão de dados coletados, gerenciados, tratados, transformados 
L�\[PSPaHKVZ�WLSH�WHZ[H��H[YH]tZ�KH�PUZ[P[\JPVUHSPaHsqV�KL�
WYPUJxWPVZ��KPYL[YPaLZ��UVYTHZ�L�WYVJLZZVZ�KL�[YHIHSOV�
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(�JYPHsqV�KV�*VTP[v�KL�.V]LYUHUsH�KL�+HKVZ�KH�:,73(.�91�t�
uma iniciativa convergente aos esforços no sentido de promover 
\TH�TLSOVY�JVVYKLUHsqV�KVZ�H[VYLZ��WYVJLZZVZ�L�PUPJPH[P]HZ�KL�
NLZ[qV�KVZ�KHKVZ��(Z�WYPTLPYHZ�Hs�LZ�KV�*VTP[v�ZL�]VS[HYHT�n�
ULJLZZPKHKL�KL�JVUOLJLY�V�\UP]LYZV�KL�KHKVZ�ZVI�NLZ[qV�KH�
:,73(.�L�KL�NHYHU[PY�V�J\TWYPTLU[V�KL�normativas legais sobre 
tratamento de dados. Para isso, foram criados os projetos de 
catalogação das bases de dados e de implementação da Lei de 
Proteção de Dados Pessoais (LGPD).

LABORATÓRIOS DE POLÍTICAS DE DADOS

1 LIGO – Laboratório de Inovação de Goiás da Secretaria de 
Desenvolvimento e Inovação (SEDI)

6�30.6�¶�3HIVYH[}YPV�KL�0UV]HsqV�KL�.VPmZ�KH�:LJYL[HYPH�KL�
+LZLU]VS]PTLU[V�L�0UV]HsqV��:,+0���LT�WHYJLYPH�JVT�H�<UP]LYZPKHKL�
-LKLYHS�KL�.VPmZ�<-.��H[YH]tZ�KV�*LU[YV�KL�,_JLSvUJPH�LT�
0U[LSPNvUJPH�(Y[PÄJPHS��*,0(���KLZLU]VS]L�]mYPHZ�HWSPJHs�LZ�WYm[PJHZ�KL�
*PvUJPH�KL�+HKVZ�UV�,Z[HKV�KL�.VPmZ��KLU[YL�HZ�X\HPZ�KLZ[HJHTVZ!

Projeto Hórus | Processamento dos registros de passagem de 
]LxJ\SVZ�WLSHZ�YVKV]PHZ�LZ[HK\HPZ�WHYH�L_LJ\sqV�KL�WVSx[PJHZ�
H\[VTH[PaHKHZ�LT�mYLHZ�KP]LYZHZ�JVTV�ZLN\YHUsH�W�ISPJH��MHaLUKH�
estadual, regulação de transporte rodoviário intermunicipal de 
WHZZHNLPYVZ��WSHULQHTLU[V�]PmYPV�L�H�HNYVKLMLZH��:qV�THPZ�KL�
KVPZ�TPSO�LZ�KL�YLNPZ[YVZ�YLJLIPKVZ�KPHYPHTLU[L��6Z�KHKVZ�ZqV�
[YHIHSOHKVZ�LT�WHYJLYPH�JVT����JPUJV��}YNqVZ�KPZ[PU[VZ�
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Ouvidoria | *H[LNVYPaHsqV�H\[VTH[PaHKH�KHZ�THUPMLZ[Hs�LZ�KH�
V\]PKVYPH��Z\NLZ[�LZ��YLJSHTHs�LZ��LSVNPVZ��L[J���4HPZ�KL�����KHZ�
THUPMLZ[Hs�LZ�WHZZHT�WLSH�V\]PKVYPH��:qV�JH[LNVYPaHKHZ�THPZ�KL�
X\H[YV�TPS�THUPMLZ[Hs�LZ�TvZ�

Chatbot do portal de indicadores da Saúde | Atendimento 
H\[VTH[PaHKV�HV�JPKHKqV�X\L�\[PSPaH�V�WVY[HS�

;PWPÄJHsqV�KL�6JVYYvUJPHZ�KH�+LSLNHJPH�=PY[\HS�c�;PWPÄJHsqV�
H\[VTH[PaHKH�KVZ�YLNPZ[YVZ�KL�VJVYYvUJPH�UH�+LSLNHJPH�=PY[\HS�

Georreferenciamento do programa “Mães de Goiás” | 
(NY\WHTLU[V�KL�MHTxSPHZ�L�V[PTPaHsqV�KL�WVU[VZ�KL�KPZ[YPI\PsqV�KVZ�
JHY[�LZ�WHYH�\[PSPaHsqV�KV�ILULMxJPV�ZVJPHS��-VYHT�NLVYYLMLYLUJPHKHZ�
HZ�YLZPKvUJPHZ�KL�THPZ�KL���������]PU[L�L�\T�TPS��MHTxSPHZ��LT���
�ZL[L��T\UPJxWPVZ��WLYTP[PUKV�H�KPZ[YPI\PsqV�LT�H[t����[YvZ��WVU[VZ�
KHZ�JPKHKLZ��KL�MVYTH�H�TPUPTPaHY�V�KLZSVJHTLU[V�KHZ�TqLZ�

Observatório Estadual de Desenvolvimento 
Regional - ODR (RO)4

É uma plataforma voltada ao monitoramento e planejamento 
KV�KLZLU]VS]PTLU[V�KV�,Z[HKV�KL�9VUK�UPH��X\L�JVUZPZ[L�LT�
\T�YLWVZP[}YPV��UPJV�KL�KHKVZ�WHYH�WYVK\sqV�KL�PUMVYTHs�LZ�
X\L�]PZHT�Z\IZPKPHY�L�VMLYLJLY�HV�.V]LYUV�KV�,Z[HKV�Z\WVY[L�
HV�WSHULQHTLU[V�KL�WVSx[PJHZ�W�ISPJHZ��PU]LZ[PTLU[VZ��[VTHKH�
de decisões e análise dos principais fatores que afetam a 
JVTWL[P[P]PKHKL�L�KLZLTWLUOV�LJVU�TPJV�KV�,Z[HKV�LT�KP]LYZVZ�
ZLNTLU[VZ�[HPZ�JVTV!�ZH�KL��LK\JHsqV��HNYVULN}JPVZ��PUK�Z[YPH��
segurança, infraestrutura e economia.

2
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4�O[[WZ!��VIZLY]H[VYPV�ZLWVN�YV�NV]�IY�

Com ela, foi possível a criação de uma plataforma para 
KLTVUZ[YHsqV�KV�WHUVYHTH�KV�,Z[HKV�X\L�WVZZPIPSP[H�V�
JVTWHY[PSOHTLU[V�KL�KHKVZ�WHYH�ÄUZ�KL�WLZX\PZH��W\ISPJHsqV�L�
estudos. Foi necessária a aquisição de ferramentas adequadas, 
ILT�JVTV�WLZZVHS�JHWHJP[HKV�WHYH�H�LSHIVYHsqV�KL�LZ[\KVZ�L�
WHPUtPZ�L�V�JVU]LUJPTLU[V�KH�PTWVY[oUJPH�KV�JVTWHY[PSOHTLU[V�
KL�KHKVZ��(WLZHY�KL�[VKV�V�LZMVYsV��H[\HSTLU[L�HWLUHZ����[YvZ��
:LJYL[HYPHZ�KL�,Z[HKV�LML[P]HTLU[L�JVTWHY[PSOHT�ZL\Z�KHKVZ�

3 Portal Alagoas em Dados e Informações (AL)5

É uma plataforma de produção e disseminação de dados e 
informações pertinentes ao estado de Alagoas. O portal agrega 
diversas bases de dados, ora produzidas ela Secretaria de 
Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão (SEPLAG-AL), 
ora produzidas por outras Secretarias de Estado e instituições 
federais. Além de dados e informações de caráter descritivo e 
U\TtYPJV��H�WSH[HMVYTH�JVU[H�[HTItT�JVT�\TH�IHZL�KL�KHKVZ�
NLVLZWHJPHS��V\�ZLQH��HYX\P]VZ�X\L�WVKLT�ZLY�\[PSPaHKVZ�LT�
ZPZ[LTHZ�KL�PUMVYTHsqV�NLVNYmÄJH�

,SL�WVZZPIPSP[H�V�HJLZZV�H�\T�KVZ�THPVYLZ�IHUJVZ�KL�KHKVZ�ZVIYL�V�
estado de Alagoas, oriundos de diversas instituições provedoras de 
KHKVZ��JVTV�V�0UZ[P[\[V�)YHZPSLPYV�KL�.LVNYHÄH�L�,Z[H[xZ[PJH��0).,���
0UZ[P[\[V�KL�7LZX\PZH�,JVU�TPJH�(WSPJHKH��07,(���+LWHY[HTLU[V�
KL�,Z[H[xZ[PJH�KV�:PZ[LTH�ØUPJV�KL�:H�KL��+(;(:<:���0UZ[P[\[V�
5HJPVUHS�KL�,Z[\KVZ�L�7LZX\PZHZ�(UxZPV�;LP_LPYH��05,7���
+LWHY[HTLU[V�5HJPVUHS�KL�;YoUZP[V��+,5(;9(5���ILT�JVTV�KLTHPZ�
PUZ[P[\Ps�LZ�JVUNvULYLZ�LT�Ux]LS�MLKLYHS�L�LZ[HK\HS��
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(StT�KPZZV��V�WVY[HS�OVZWLKH�WHPUtPZ�X\L�H\_PSPHT�VZ�NLZ[VYLZ�UH�
[VTHKH�KL�KLJPZqV��[HPZ�JVTV!�7HPULS�KH�*V]PK�� �UV�,Z[HKV�KL�
(SHNVHZ��9HURPUN�KL�*VTWL[P[P]PKHKL��LU[YL�V\[YVZ�

Cumprindo um papel relevante para diagnosticar a 
realidade socioeconômica de Alagoas, V�(+0�L]VS\P\�UVZ�
HUVZ�YLJLU[LZ�WHYH�ZLY]PY�JVTV�PUZ[Y\TLU[V�KL�Z\IZxKPV�n�
MVYT\SHsqV�L�NV]LYUHUsH�KL�WVSx[PJHZ�W�ISPJHZ�IHZLHKHZ�LT�
L]PKvUJPHZ��+PHU[L�KL�WYVISLTHZ�JVTWSL_VZ�L�OPZ[}YPJVZ�KL�
(SHNVHZ��H�:\WLYPU[LUKvUJPH�YLZWVUZm]LS�WLSV�(+0�WHZZV\�H�
atuar na concepção e desenvolvimento de analíticos, painéis 
KL�PUMVYTHs�LZ�L�YLJ\YZVZ�KL�PU[LSPNvUJPH�NLVNYmÄJH�L�KL�
ULN}JPVZ��MLP[VZ�ZVI�TLKPKH��WHYH�Z\IZPKPHY�H�MVYT\SHsqV�KL�
diversas políticas.

+LU[YL�VZ�YLZ\S[HKVZ�VI[PKVZ�JVT�V�\ZV�LML[P]V�KL�KHKVZ�KV�
7VY[HS�(SHNVHZ�LT�+HKVZ�L�0UMVYTHs�LZ��KLZ[HJH�ZL�V�7YVNYHTH�
*YPHUsH�(SHNVHUH�X\L�H[LUKL��H[\HSTLU[L������TPS�TqLZ�KL�
JYPHUsHZ�KL���H���HUVZ�KL�PKHKL�PUZJYP[HZ�UV�*(+�UPJV�

6Z�WYPUJPWHPZ�KLZHÄVZ�YLSHJPVUHKVZ�n�PTWSLTLU[HsqV�KV�
Painel estão relacionados a fatores como dados inconsistentes 
L�PUZ\ÄJPLU[LZ��V�UqV�JVTWHY[PSOHTLU[V�KL�PUMVYTHs�LZ��
WYVISLTHZ�KL�PUMYHLZ[Y\[\YH��LZJHZZLa�KL�[tJUPJVZ�JHWHJP[HKVZ�
UHZ�mYLHZ�HÄUZ�L�H\ZvUJPH�KL�\TH�J\S[\YH�X\L�]HSVYPaL�H�
PTWVY[oUJPH�KVZ�KHKVZ�WHYH�WVSx[PJHZ�W�ISPJHZ�

5�4HPZ�PUMVYTHs�LZ�ZVIYL�V�7VY[HS�(SHNVHZ�LT�+HKVZ�L�0UMVYTHs�LZ�
WVKLT�ZLY�LUJVU[YHKHZ�LT!�O[[WZ!��KHKVZ�HS�NV]�IY�
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4 4HWH�9mWPKV�7HY[PJPWH[P]V�KHZ�NYV[HZ�KL�4HJLP}�(SHNVHZ!�
JHY[VNYHÄH�ZVJPHS�WHYH�H�NLZ[qV�KVZ�HZZLU[HTLU[VZ�WYLJmYPVZ�

6�,Z[HKV�KL�(SHNVHZ��LT�WHYJLYPH�JVT�V�7YVNYHTH�KHZ�5Hs�LZ�
<UPKHZ�WHYH�VZ�(ZZLU[HTLU[VZ�/\THUVZ��65<�/HIP[H[���JVUJLIL\�
e implementou o Programa Vida Nova nas Grotas, que promoveu 
\T�JVUQ\U[V�KL�Hs�LZ�WHYH�Z\IZPKPHY�V�KLZLU]VS]PTLU[V�\YIHUV��
social e econômico em comunidades desprovidas de infraestrutura 
\YIHUH�HKLX\HKH�UH�JHWP[HS�HSHNVHUH�

Para suprir essa lacuna, seria necessário tanto a compreensão 
das características urbanas das grotas, amparada por um 
diagnóstico preciso e transparente destes territórios, quanto 
a realização de intervenções públicas que proporcionassem 
melhorias das condições de vida dos seus moradores.

5V�oTIP[V�KLZ[H�WHYJLYPH��V�65<�/HIP[H[�MVP�YLZWVUZm]LS�WVY�
PTWSLTLU[HY�H�TL[VKVSVNPH�KV�497�UHZ������JLT��NYV[HZ�
KL�4HJLP}��6�497�I\ZJH�H�WYVK\sqV�KL�KHKVZ�WYPTmYPVZ�L�
PUMVYTHs�LZ�ZVIYL�H�PUMYHLZ[Y\[\YH�\YIHUH�KL�HZZLU[HTLU[VZ�
WYLJmYPVZ�X\L�WLYTP[H�[YHsHY�LZ[YH[tNPHZ�KL�PU[LY]LUsqV�L�TLSOVYPH��
a partir da coleta de dados feita in loco por agentes de campo que 
PKLU[PÄJHT�HZWLJ[VZ�]PZx]LPZ�L�UqV��]PZx]LPZ�VI[PKVZ�WLSH�VIZLY]HsqV�
LTWxYPJH�L�WLSH�LZJ\[H�KL�TVYHKVYLZ��65<�/HIP[H[����� ��

Como objetivo geral, o MRP possibilita entender as dinâmicas 
urbanas locais, de forma desagregada e espacializada, planejar 
intervenções pontuais e de pequena escala e/ou mais robustas 
e de maior escala, bem como apoiar a elaboração de políticas 
públicas de forma integrada e sustentável (ONU-Habitat, 2019).
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1m�VZ�ZL\Z�VIQL[P]VZ�LZWLJxÄJVZ�HSTLQHT!�
(1) THWLHY�HZ�OL[LYVNLULPKHKLZ�KLU[YV�L�LU[YL�VZ�[LYYP[}YPVZ�WVY�
TLPV�KH�PKLU[PÄJHsqV�KL�TPJYVmYLHZ�L�ZL\�NLVYYLMLYLUJPHTLU[V
(2) gerar dados descritivos temáticos para cada microárea que 
MVYULsHT�JVU[L�KV�X\HSP[H[P]V�L�H]HSPHs�LZ�YmWPKHZ
(3) WYVK\aPY�PUKPJHKVYLZ�[LTm[PJVZ�L�NLYHPZ�WHYH�JHKH�TPJYVmYLH��
H�ÄT�KL�NLYHY�JVTWHYHIPSPKHKL
(4) permitir o monitoramento dos avanços e retrocessos por 
TLPV�KL�H[\HSPaHs�LZ�WLYP}KPJHZ�KVZ�KHKVZ��65<�/HIP[H[����� ��

O MRP proporcionou a geração de dados primários e 
informações relevantes sobre a infraestrutura urbana de 
áreas precárias. 6Z�KHKVZ�[vT�YLSL]oUJPH�LZ[YH[tNPJH�UH�
TLKPKH�X\L�WLYTP[LT�HV�NLZ[VY�W�ISPJV�[LY�\TH�]PZqV�THPZ�
LZWLJxÄJH�KVZ�WYPUJPWHPZ�PUKPJHKVYLZ�KLZZHZ�mYLHZ��H�L_LTWSV!�
[YHUZWVY[L�W�ISPJV��JVSL[H�KL�SP_V��HIHZ[LJPTLU[V�KL�mN\H�L[J��6�
7VKLY�7�ISPJV�WVKL��HZZPT��H[\HY�KL�MVYTH�THPZ�LÄJHa�L�KPYL[H�
UV�WYVISLTH��YLZ\S[HUKV�UH�TLSOVYPH�KH�X\HSPKHKL�KL�]PKH�KH�
população dessas áreas.

5 Uso aprimorado das estruturas de 
atendimento ao cidadão (MG)

(�PUPJPH[P]H�\[PSPaH�Tt[VKVZ�LZ[H[xZ[PJVZ�H\[VTH[PaHKVZ�L�PU[LNYHKVZ�
HV�ZPZ[LTH�KL�HNLUKHTLU[V�KV�.V]LYUV�KL�4PUHZ�.LYHPZ�WHYH�
PUMVYTHY�HV�NLZ[VY�KL�\UPKHKLZ�KL�H[LUKPTLU[V�H�WYVIHIPSPKHKL�
KL�HIZLU[LxZTV�WHYH�HZ�]HNHZ�KL�H[LUKPTLU[V�VJ\WHKHZ�UV�KPH��
*VT�PUMVYTHs�LZ�ZVIYL�H�YLHS�VJ\WHsqV�KL�Z\H�JHWHJPKHKL�KL�
atendimento, o gestor pode aperfeiçoar o dimensionamento da 
oferta de vagas e da estrutura de atendimento a ser mantida. 



29 07 | Ciências de DadosGuia de Transição de Governo

7VKL��HPUKH��HWYV]LP[HY�TLSOVY�H�LX\PWL�X\L�LZ[m�YLHSPaHUKV�VZ�
H[LUKPTLU[VZ��YLK\aPY�J\Z[VZ�VWLYHJPVUHPZ�V\�TLZTV�HTWSPHY�H�VMLY[H�
de vagas para os serviços com maior demanda.

*VT�H�JOLNHKH�KH�UV]H�*HY[LPYH�KL�0KLU[PKHKL�UVZ�LZ[HKVZ��PUPJPHKH�
LT�������HZ�\UPKHKLZ�KL�H[LUKPTLU[V�LZWLYHT�\TH�NYHUKL�WYVJ\YH�
X\L�PYm�L_[YHWVSHY�H�JHWHJPKHKL�KL�LU[YLNHY�LZZLZ�KVJ\TLU[VZ�
LZZLUJPHPZ�n�WVW\SHsqV��ULJLZZmYPVZ�WHYH�HJLZZHY�ZLY]PsVZ�KL�ZH�KL��
educação e diversos outros. Coletar e utilizar dados será crucial 
para evitar problemas e aproveitar melhor os custos necessários 
para manter a estrutura de atendimento.

(�MLYYHTLU[H�[LJUVS}NPJH�WLYTP[L�KPZWVUPIPSPaHY�\TH�X\HU[PKHKL�
HKLX\HKH�KL�]HNHZ�WHYH�H[LUKPTLU[V��LSPTPUHY�PULÄJPvUJPHZ�L�
aproveitar toda a capacidade de atendimento de uma determinada 
unidade. É, entretanto, apenas uma das frentes de atuação 
da iniciativa. Uma equipe dedicada para analisar os dados de 
H[LUKPTLU[V�MVP�LZ[Y\[\YHKH��YLZWVUZm]LS�WVY�KLÄUPY�VZ�WYVJLZZVZ�KL�
JVSL[H�KL�KHKVZ��L�TVUP[VYHY�HZ�PUMVYTHs�LZ�VI[PKHZ�WHYH�YLVYNHUPaHY�
a estrutura das centrais de atendimento do estado.

A iniciativa conseguiu, em seus primeiros seis meses, aumentar 
H�LÄJPvUJPH�KH�LX\PWL�KL�H[LUKPTLU[V�L_PZ[LU[L�L�HTWSPHY�H�
oferta de vagas sem aumentar custos e depender de novas 
contratações. Ao adequar a oferta de serviços à demanda da 
sociedade, o Estado é capaz de oferecer um atendimento de 
qualidade ao cidadão.
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01  02  03  04  05  06

Conclusões
6�]HSVY�KVZ�KHKVZ�WHYH�(KTPUPZ[YHsqV�7�ISPJH�LZ[m�LT�KLZ[HX\L!�V�
conhecimento gerado a partir da análise de dados tem o potencial de 
orientar a tomada de decisões com base em elementos técnicos, garantir 
a melhoria da gestão e de serviços públicos, gerar economia de recursos, 
possibilitar a construção de políticas públicas com base em evidências, 
assegurar a proteção de dados pessoais e proporcionar o aumento da 
transparência e do acesso à informação.

(Z�MLYYHTLU[HZ��[tJUPJHZ�L�TL[VKVSVNPHZ�KH�JPvUJPH�KL�KHKVZ�ZqV�LZZLUJPHPZ�
WHYH�X\L�V�]HSVY�LZ[YH[tNPJV�KVZ�KHKVZ�ZLQH�WSLUHTLU[L�L_WSVYHKV�UV�ZL[VY�
W�ISPJV��4HZ��WHYH�X\L�V�\ZV�KL�KHKVZ�HSJHUJL�[VKV�ZL\�WV[LUJPHS��ZLYm�
ULJLZZmYPV�Z\WLYHY�VZ�KLZHÄVZ�X\L�ZL�HWYLZLU[HT�KL�MVYTH�THPZ�YV[PULPYH�
UHZ�PUPJPH[P]HZ�KL�JPvUJPHZ�KL�KHKVZ��[HPZ�JVTV�H�MHS[H�KL�TqV�KL�VIYH�
X\HSPÄJHKH��H�H\ZvUJPH�KL�\TH�J\S[\YH�KL�KHKVZ�L�H�MYHNPSPKHKL�KHZ�LZ[Y\[\YHZ�
de governança de dados.

Em primeiro lugar, é importante frisar que, tão ou 
mais importante que as tecnologias empregadas, são 
as pessoas engajadas aos processos que viabilizam 
D�FRQVROLGDÍÂR�GD�FXOWXUD�GH�GDGRV�H�D�TXDOLðFDÍÂR�
GH�SURðVVLRQDLV��GRWDQGR�RV�GDV�FRPSHWÓQFLDV�
QHFHVVÀULDV�SDUD�HQIUHQWDU�RV�GHVDðRV�TXH�RV�
tempos atuais apresentam.

1m�ZVI�V�HZWLJ[V�KH�J\S[\YH�KL�KHKVZ��YLHÄYTH�ZL�H�ULJLZZPKHKL�KL�WYVTV]LY�
T\KHUsHZ�UH�J\S[\YH�KHZ�KLJPZ�LZ�IHZLHKHZ�W\YHTLU[L�UH�L_WLYPvUJPH�V\�UV�
JVUOLJPTLU[V�WLZZVHS�ZVIYL�V�ULN}JPV��WHYH�KHY�S\NHY�n�J\S[\YH�KH�[VTHKH�KL�
KLJPZqV�IHZLHKH�LT�KHKVZ��;HTItT�ULZ[L�WVU[V�t�YLSL]HU[L�H�JHWHJP[HsqV�
L�JVUZJPLU[PaHsqV�KVZ�H[VYLZ�LU]VS]PKVZ�ULZ[L�WYVJLZZV�KL�NLZ[qV�L�\ZV�KL�
KHKVZ��[YHIHSOV�X\L�UqV�t�JPYJ\UZJYP[V�HV�ZL[VY�KL�;0*��THZ��HV�JVU[YmYPV��
LUNSVIH�\TH�LX\PWL�JVTWVZ[H�WVY�WLZZVHZ�JVT�KPMLYLU[LZ�JVTWL[vUJPHZ�
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-Ha�ZL�ULJLZZmYPV�YLÅL[PY��HPUKH��ZVIYL�H�PTWVY[oUJPH�KH�NV]LYUHUsH�KL�
dados.�(�MHS[H�KL�JVVYKLUHsqV�ZVIYL�H[VYLZ��WYVJLZZVZ�L�WVSx[PJHZ�[YHa�\T�
YPZJV�ZPNUPÄJH[P]V�n�PTWSLTLU[HsqV�L�THU\[LUsqV�KL�PUPJPH[P]HZ�KL�\ZV�KL�
dados. As secretarias de planejamento, gestão e administração possuem um 
WHWLS�M\UKHTLU[HS�UH�PUK\sqV�KH�LZ[Y\[\YHsqV�L�VYNHUPaHsqV�KL�\T�ZPZ[LTH�
de governança de dados.

A democratização dos dados para uso comum 
através do compartilhamento e acesso às 
informações induz uma mudança nas práticas 
ainda bastante observadas em boa parte das 
VYNHUPaHs�LZ!�H�KVZ�ZPSVZ�KL�KHKVZ��UH�X\HS�JHKH�
área se considera proprietária dos mesmos. Por 
isso, são necessárias iniciativas que favoreçam a 
transformação do cenário descrito. As experiências 
existentes nos estados, relatadas no tópico anterior, 
são valiosos insumos para a construção de políticas 
e projetos de dados. É possível observar a existência 
de diferentes níveis de maturidade no uso e análise 
de dados. Enquanto alguns estão iniciando sua 
caminhada, outros já aplicam diferentes formas 
de análises, mas uma conclusão parece certa: tais 
experiências têm grande potencial de gerar valor 
à gestão pública.

;HTItT�ÄJH�JSHYH�H�PTWVY[oUJPH�KL�YLJVUOLJLY�VZ�KHKVZ�JVTV�\T�H[P]V�
LZ[YH[tNPJV�KH�PUZ[P[\PsqV��KL�ZL�VIZLY]HY�H�SLNPZSHsqV�WLY[PULU[L��LT�LZWLJPHS�
H�3.7+�L�3(0��L�JYPHY�ZVS\s�LZ�HKHW[m]LPZ�nZ�T\KHUsHZ�X\L�WVKLT�Z\YNPY�
durante sua implementação. (�WHY[PY�KHZ�YLÅL_�LZ�WYVWVZ[HZ�L�KHZ�
experiências compartilhadas pelos estados, delineiam-se algumas 
recomendações aos estados que desejam obter sucesso em sua 
LTWYLP[HKH�KL�HWYPTVYHY�V�\ZV�KL�KHKVZ�WHYH�TLSOVYPH�KH�NLZ[qV�W�ISPJH!
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GOVERNANÇA DE DADOS

1
Instituição de Sistema de Governança e gestão de dados, 
no qual a pasta de administração, planejamento e gestão 
exerça função central para estabelecimento de políticas, 
diretrizes e coordenação das ações conjuntas dos órgãos 
e entidades estaduais, além de atuação executiva para 
parametrização e viabilização de repositório único do acervo 
de dados estaduais. 

6�:PZ[LTH�[HTItT�HIHYJH�HZ�M\Us�LZ�KL�;0*�YLSHJPVUHKHZ��
recaindo ao órgão de tecnologia da administração estadual as 
funções inerentes às etapas do processo interrelacionadas. 
6�ZPZ[LTH�KL]L�ZLY�JVTWVZ[V�[HTItT�WLSVZ�KLTHPZ�}YNqVZ�
L�LU[PKHKLZ�X\L�JVSL[HT�L�WYVK\aLT�KHKVZ�YLSHJPVUHKVZ�
nZ�Z\HZ�YLZWLJ[P]HZ�M\Us�LZ��X\L�[LYPHT�JVTV�H[YPI\Ps�LZ�V�
JVTWHY[PSOHTLU[V�KVZ�KHKVZ�ZVI�ZL\�KVTxUPV�L�JVTWVYPHT�V�
JVYWV�KL�PTWSLTLU[HsqV�KH�WVSx[PJH�L�KHZ�KPYL[YPaLZ�KL�KHKVZ��ZL�
ILULÄJPHUKV�KV�HJLZZV�HV�YLWVZP[}YPV�KL�KHKVZ�WHYH�JVUZ[Y\sqV�
e/ou demanda de soluções de dados para aprimoramento 
KVZ�WYVJLZZVZ�KL�NLZ[qV�L�ZLY]PsVZ�L�X\HSPÄJHsqV�KH�
tomada de decisão.

2
Quando pertinente, o sistema poderá contar com estruturas 
JVSLNPHKHZ��JVTV�*VTP[vZ��X\L�[vT�JVTV�ÄUHSPKHKL�YL\UPY�VZ�
interlocutores adequados para garantir, dentro das estruturas 
NV]LYUHTLU[HPZ��V�HWVPV�L�Z\WVY[L�n�KLÄUPsqV�KHZ�WVSx[PJHZ�L�
KPYL[YPaLZ�KL�MVYTH�WS\YHS�L�YLWYLZLU[H[P]H�
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3
(�LSHIVYHsqV�KL�PUZ[Y\TLU[VZ�UVYTH[P]VZ�X\L�WVZZHT�UVY[LHY�
L�[YHaLY�YLJVTLUKHs�LZ�HJLYJH�KV�JVTWHY[PSOHTLU[V�KL�KHKVZ��
JVUZPKLYHUKV�ZLTWYL�V�LUMVX\L�UH�ZLN\YHUsH�L�[YHUZWHYvUJPH�
KVZ�KHKVZ��]PZHUKV�H�JVUZ[Y\sqV�KL�WVSx[PJHZ�W�ISPJHZ�L�
HWYPTVYHTLU[V�KH�NLZ[qV�JVT�IHZL�LT�L]PKvUJPHZ�

CAPACITAÇÃO E VALORIZAÇÃO DOS 
PROFISSIONAIS DE CIÊNCIA DE DADOS

1 -VY[HSLJLY�H�X\HSPÄJHsqV�KVZ�ZLY]PKVYLZ�W�ISPJVZ�LU]VS]PKVZ�
UV�WYVJLZZV�KL�JPvUJPH�KL�KHKVZ��PUJS\ZP]L�H[YH]tZ�KHZ�
Escolas de Governo.

2 =PHIPSPaHY�YLJ\YZVZ�WHYH�JVU[YH[HsqV�KL�LX\PWL�HKLX\HKH�

PROMOÇÃO DA CULTURA DE DADOS

1 *VUZJPLU[PaHY�H�HS[H�NLZ[qV�ZVIYL�VZ�ILULMxJPVZ�KH�JPvUJPH�KL�
dados, de forma a promover a mudança da cultura demonstrando 
Z\H�ULJLZZPKHKL�L�ILULMxJPVZ�
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4
*VUZJPLU[PaHY�VZ�H[VYLZ�LU]VS]PKVZ�KL�X\L��LT�NLYHS��VZ�
WYVJLZZVZ�KL�JVUZ[Y\sqV�KL�JVUOLJPTLU[V�KLTHUKHT�[LTWV�
para que amadureçam, devendo, portanto, transcender o ciclo de 
gestão do momento, se constituindo assim como uma iniciativa 
JVT�WLYZWLJ[P]H�KL�TtKPV�L�SVUNV�WYHaV�

(�VIZLY]HsqV�KLZ[HZ�YLJVTLUKHs�LZ��JVUQ\NHKH�HV�KLZLU]VS]PTLU[V�KL�
WYVQL[VZ�L�HUmSPZLZ�KL�KHKVZ�X\L�[vT�JVTV�MVJV�H�LSHIVYHsqV�KL�WVSx[PJHZ�
W�ISPJHZ�L�V�HWYPTVYHTLU[V�KH�NLZ[qV��[LT�V�JVUKqV�KL�permitir que a 
gestão pública se aperfeiçoe, sendo mais assertiva na resolução de 
problemas públicos e promovendo melhores entregas ao cidadão.

3 +PZZLTPUHY�H�PTWVY[oUJPH�KV�\ZV�KL�KHKVZ�WHYH�V�WSHULQHTLU[V��
TVUP[VYHTLU[V�L�H]HSPHsqV�KL�WVSx[PJHZ�W�ISPJHZ�

2
7YVTVsqV�KH�SP[LYHJPH�LT�KHKVZ��JHWHJP[HUKV�L�JVUZJPLU[PaHUKV�
UqV�HWLUHZ�VZ�WYVÄZZPVUHPZ�HSVJHKVZ�LT�WYVQL[VZ�L�PUPJPH[P]HZ�KL�
KHKVZ��THZ�NHYHU[PUKV�X\L�[VKV�ZLY]PKVY�W�ISPJV�KPZWVUOH�KL�
JVUOLJPTLU[V�HKLX\HKV�WHYH�WYVTV]LY�V�\ZV�KL�KHKVZ�LT�ZL\�
HTIPLU[L�KL�ULN}JPV�
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Referências
:LTLSLY��(SL_HUKYL�9PIHZ��HUK�(KPSZVU�3\Pa�7PU[V��“Os diferentes conceitos 
de dados de pesquisa na abordagem da biblioteconomia de dados.” 
*PvUJPH�KH�0UMVYTHsqV���������� ��
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Introdução
Escolas de Governo têm como objetivo formar servidores e gestores 
W�ISPJVZ�X\HSPÄJHKVZ��WYLWHYHKVZ�L�LUNHQHKVZ��JHWHaLZ�KL�MHaLY�MYLU[L�
HVZ�KLZHÄHKVYLZ�WYVISLTHZ�W�ISPJVZ�WHYH�V�IVT�KLZLTWLUOV�KH�
administração pública. Elas têm seguido ao longo do tempo trajetórias 
peculiares como consequência dos processos de reforma da administração 
pública no país que, em cada estágio, vem introduzindo novos atributos e 
funcionalidades ao modelo de gestão do Estado.

-VP�HZZPT�UV�ÄUHS�KVZ�HUVZ����ZVI�H�PUZWPYHsqV�KH�KLUVTPUHKH�(KTPUPZ[YHsqV�
Pública Progressivista, se deu o primeiro movimento de reforma, cujo propósito 
era o de implantar um padrão burocrático ortodoxo (de corte weberiano), 
IHZLHKV�UV�WYLZZ\WVZ[V�KL�X\L�PZZV�ZLYPH�Z\ÄJPLU[L�WHYH�JVSVJHY�LT�VWLYHsqV�
o desenvolvimentismo keynesiano e, ao mesmo tempo, enfrentar a expansão 
da cultura patrimonialista dominante.

No Brasil, o marco distintivo foi a 
JYPHsqV�UV�ÄUHS�KVZ�HUVZ�� ����
do Departamento Administrativo 
do Serviço Público com funções 
de assessoramento à Presidência 
da República na supervisão da 
administração pública. 
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Além de cuidar do orçamento, tal órgão público realizou os primeiros 
concursos públicos e desenvolveu programas de aperfeiçoamento de pessoal. 
Neste estágio, merece destaque a criação da Fundação Getúlio Vargas (FGV) 
LT�� ���JVTV�IYHsV�H\_PSPHY�KV�NV]LYUV��THZ�MVYH�KV�HWHYLSOV�KV�,Z[HKV�
JVTV�\TH�VYNHUPaHsqV�WYP]HKH�JVT�ÄUHUJPHTLU[V�W�ISPJV��A FGV foi 
responsável pela formação das primeiras gerações de administradores 
públicos federais (egressos da então Escola Brasileira de Administração 
Pública) e pela disseminação do estudo de administração nas diversas 
regiões do país.

,�MVP�HZZPT��JVT�H�YLMVYTH�NLYLUJPHS�HKV[HKH�H�WHY[PY�KVZ�HUVZ����PUÅ\LUJPHKH�
pelos princípios da New Public Management��PUPJPHSTLU[L�JVU[YVSL�L�LÄJPvUJPH��
preconizando a aplicação de tecnologia gerencial privada no setor público, 
SVNV��ZL�L_WHUKP\�LT�T�S[PWSHZ�KPYLs�LZ�I\ZJHUKV�TLSOVYHY�H�X\HSPKHKL�KVZ�
serviços e políticas públicas.

Depois de percorrer o mundo anglo-saxão e parte da Europa a onda aterrissou 
UH�(TtYPJH�3H[PUH��PUPJPHSTLU[L�UV�*OPSL�L��KLWVPZ�UV�)YHZPS�H�WHY[PY�KL��  ���
tendo como marcas dois movimentos: um de natureza institucional, com a 
criação do Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado, e outro 
voltado para a estratégia de modernização da gestão com a formulação de 
\T�KVJ\TLU[V�VÄJPHS�KL�NV]LYUV��KLUVTPUHKV�7SHUV�+PYL[VY��X\L�WYVW\UOH�
as diretrizes e prioridades da reforma. A experiência nessa etapa deixou 
como principal legado a introdução de uma nova cultura de resultados 
�X\HSPKHKL�KVZ�ZLY]PsVZ��L�LÄJPvUJPH��X\HSPKHKL�ÄZJHS�� Neste período 
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o papel das escolas, além das funções tradicionais, passou a LUMH[PaHY�
programas de desenvolvimento de competências gerenciais e de 
fortalecimento da cultura de gestão orientada para resultados.

7VY�ÄT��V�LZ[mNPV�H[\HS��U\T�
contexto, típico das sociedades em 
rede, caracterizado pelo aumento 
de pressões por parte da cidadania 
que exige participação, transparência 
e controle social, emerge a agenda 
de governança, um novo enfoque, 
que impõe um repensar nas formas 
de gerir o desenvolvimento nas 
dimensões básicas, a partir da 
emergência de um novo paradigma: 
o do “governo que governa com a 
sociedade”.
,T�V\[YHZ�WHSH]YHZ�PZZV�X\LY�KPaLY��JVSVJHY�LT�THYJOH�TLJHUPZTVZ�PUV]HKVYLZ�
de interação estado-sociedade, de forma a assegurar a institucionalização 
KV�WYVJLZZV�KL�[YHUZMVYTHsqV��V�X\L��ZVTHKV�HVZ�KLZHÄVZ�PTWVZ[VZ�WLSH�
transição governamental, certamente elevará a importância das escolas 
de governo no cenário atual que, além dos papéis de fortalecimento da 
WYVÄZZPVUHSPaHsqV�L�KH�J\S[\YH�KL�YLZ\S[HKVZ��WVKLYm�PUJVYWVYHY�UV]VZ�[LTHZ�
como gestão de/em redes e o de formação de capital social.
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A Importância 
da Agenda
A transição de governo é uma etapa fundamental para a continuidade 
da prestação efetiva dos serviços públicos. Evoca a necessidade de 
WSHULQHTLU[V��[YHUZWHYvUJPH�L�YLZWVUZP]PKHKL�KVZ�WYVÄZZPVUHPZ�W�ISPJVZ��
por meio da incorporação de mecanismos de gestão e desenvolvimento de 
estratégias para perpetuar e aperfeiçoar boas práticas de governo.

+LZHÄVZ
Duas questões merecem destaque:

Como transições governamentais 
afetam as escolas de governo?

Como elas podem colaborar para  
um processo mais efetivo?

?
?
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*VT�YLSHsqV�HV�WYPTLPYV�HZWLJ[V��]HSL�KLZ[HJHY�X\L�WYVJLZZVZ�KL�
transição visam assegurar a continuidade dos serviços prestados ao 
cidadão e, ao mesmo tempo, promover as mudanças previstas na nova 
agenda o que pressupõe a elaboração de uma estratégia com diretrizes, 
resultados esperados e plano de ação.

+LZHÄVZ�KLJVYYLU[LZ!

NO PERÍODO QUE ANTECEDE AS ELEIÇÕES

Condução de programas orientados para o levantamento de 
informações e elaboração de diagnósticos de forma a registrar o 
legado deixado e as lições aprendidas envolvendo as equipes do 
governo que conclui seu mandato.

NO PERÍODO QUE PRECEDE A POSSE

Condução de programas de entrosamento envolvendo as 
equipes dos governos que conclui seu mandato e do novo 
governo, de forma a estabelecer um ambiente favorável à 
troca de informações.

Condução de programas para as equipes do novo governo 
orientados à elaboração de iniciativas de reforma administrativa 
L�KLÄUPsqV�KL�WLYÄZ�KL�JVTWL[vUJPHZ�L�JYP[tYPVZ�KL�ZLSLsqV�
para as novas lideranças, os quais demandam uma atuação 
ZPUtYNPJH�L�JVVWLYH[P]H�JVT�V�.Y\WV�KL�;YHIHSOV�KL�.LZ[qV�KL�
Pessoas do Consad.

!

!

!
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Condução de programas de capacitação para o desenvolvimento 
de competências gerenciais e técnicas visando apoiar a 
implementação da nova estratégia de governo e condução 
KL�ZLTPUmYPVZ�ZVIYL�VZ�KLZHÄVZ�KV�UV]V�NV]LYUV�LU]VS]LUKV�
atores relevantes como: legislativo, judiciário, órgãos 
de controle etc.

No que diz respeito ao segundo aspecto, as escolas podem 
apoiar as equipes atuando como o espaço institucional onde 
se materializa a transição entre os governos, bem como o 
repositório de experiências, conduzindo iniciativas orientadas 
para a adoção de inovações, benchmarking sobre processos de 
transição bem-sucedidos e ferramentas criativas para a solução 
de problemas públicos complexos.

DURANTE O NOVO GOVERNO

!

!
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Boas práticas
Os esforços para o desenvolvimento e manutenção de boas práticas pelas 
Escolas de Governo (EG) estaduais se revelam patentes, como ilustra a 
Figura 1. No total, dezoito estados reportaram iniciativas, quais sejam: Acre, 
(THaVUHZ��)HOPH��*LHYm��,ZWxYP[V�:HU[V��.VPmZ��4H[V�.YVZZV��4H[V�.YVZZV�KV�
Sul, Minas Gerais, Paraíba, Pará, Paraná, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do 
Sul, Rio de Janeiro, Santa Catarina e Tocantins.

5V�X\L�ZL�YLMLYL�HV�LZJVWV�WYLKVTPUHU[L�KHZ�IVHZ�WYm[PJHZ��LT�SPUOHZ�
NLYHPZ�t�WVZZx]LS�PKLU[PÄJHY�H�WYLKVTPUoUJPH�KL�KVPZ�YLWLY[}YPVZ�KL�H[\HsqV��
conforme ilustra a Figura 1.
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6�WYPTLPYV�ZL�YLMLYL�nZ�Hs�LZ�KL�*HWHJP[HsqV�L�-VYTHsqV��JVU[LTWSHUKV�
\T�HTWSV�SLX\L�KL�H[P]PKHKLZ��dentre capacitações, treinamentos, 
palestras, mesas redondas, seminários e webinários, em especial, realizados 
na modalidade online, em face das exigências contemporâneas, aceleradas 
e fortalecidas pelas condições impostas com a pandemia. Também cabe 
destacar os esforços para o aprimoramento de ambientes virtuais de 
LUZPUV�L�HWYLUKPaHNLT��X\L�WVZZPIPSP[HT�THPVY�LJVUVTPJPKHKL�L�LÄJPvUJPH�
LT�[VKV�V�WYVJLZZV��HStT�KL�PU[LYHs�LZ�mNLPZ�WHYH�H�TLSOVYPH�KHZ�[VTHKHZ�
de decisão dos usuários. ,]PKLU[LTLU[L��[HPZ�PUPJPH[P]HZ�WVKLYqV�JVU[YPI\PY�
para a efetivação de estratégias dialógicas e cooperativas em prol da 
X\HSPÄJHsqV�KVZ�WYVJLZZVZ�KL�[YHUZPsqV�KL�NV]LYUV�

O segundo repertório trata-se da Inovação em governo. Destaca-se a 
criação de Laboratórios de Inovação, enquanto instâncias direcionadas ao 
desenvolvimento e fortalecimento da cultura de inovação e resolução de 
problemas públicos, a partir da utilização de metodologias ativas, como 
o learn by doing e o Problem-Based Learning, metodologias ágeis ou a 
abordagem do Design Thinking. A produção de ferramentas e soluções 
WYm[PJHZ�[HTItT�t�]PZ\HSPaHKH�WVY�TLPV�KH�LML[P]HsqV�KL�VÄJPUHZ�L�H[P]PKHKLZ�
KL�HJVTWHUOHTLU[V�KL�WYVJLZZVZ�X\L�WVKLT�JVU[YPI\PY�WHYH�H�PU[YVK\sqV�KL�
inovações nos processos de transição de governo.  
A Figura 2 sistematiza tal contexto.
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SÃO INDICADAS EM SEGUIDA AS BOAS PRÁTICAS MAPEADAS 
PELAS ESCOLAS DE GOVERNO QUE CONTRIBUEM PARA O 
APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO DE TRANSIÇÃO DE GOVERNO.

;LUKV�LT�]PZ[H�V�WV[LUJPHS�KL�PUJYLTLU[V�L�X\HSPÄJHsqV�KL�NLZ[qV�
pública decorrentes, bem como a capacidade de replicação dessas 
PUPJPH[P]HZ�WVY�V\[YHZ�SVJHSPKHKLZ��V�KL[HSOHTLU[V��ZVIYL[\KV��V�JVU[L�KV��
objetivos e principais resultados já alcançados, será realizado em anexo 
a este documento.

Diagnóstico Nacional de  
Necessidade de Formação
Essa boa prática detém elevado potencial de contribuição para o 
YLJVUOLJPTLU[V�KL�mYLHZ�KL�KLZLU]VS]PTLU[V�L�JHWHJP[HsqV�KVZ�ZLY]PKVYLZ��
WVKLUKV�ZLY�YLKLZLUOHKH�WHYH�ZL�HKHW[HY�H�KP]LYZVZ�LUMVX\LZ�L�JVUQ\U[\YHZ��
sendo possível, inclusive, ser reproduzida periodicamente, seja no início, 
K\YHU[L�V\�HV�ÄT�KVZ�NV]LYUVZ��YL]LSHUKV�ZL��WVPZ��H\ZWPJPVZH�LZ[YH[tNPH�WHYH�
X\HSPÄJHsqV�KVZ�WYVÄZZPVUHPZ�L�KV�JHWP[HS�ZVJPHS��KL�TVKV�NLYHS�

Em parceria com o Instituto Brasileiro de Educação em Gestão 
7�ISPJH��0INLZW���MVP�KLZLU]VS]PKV�\T�KPHNU}Z[PJV�UHJPVUHS�
de necessidade de formação dos para um amplo conjunto de 
servidores públicos - dentre ativos e aposentados - vinculados 
a variados órgãos e entidades e dispersos nas cinco regiões do 
Brasil. A partir da utilização de um questionário estruturado com 
���WLYN\U[HZ��KPZWVUPIPSPaHKV�WVY�TLPV�KH�MLYYHTLU[H�KPNP[HS�KL�
desenvolvimento de pesquisas online SurveyMonkey , foi possível 
JVSL[HY�KLZKL�KHKVZ�THPZ�NLUtYPJVZ��JVTV�VZ�KLTVNYmÄJVZ��H[t�
TLZTV�KHKVZ�THPZ�LZWLJxÄJVZ��JVTV�PUMVYTHs�LZ�WYVÄZZPVUHPZ��
PU[LYLZZLZ�L�HÄUPKHKLZ��HZZPT�JVTV�\TH�H\[VH]HSPHsqV�KL�
JVUOLJPTLU[VZ�L�OHIPSPKHKLZ�KLZZLZ�WYVÄZZPVUHPZ��

1.
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:LUKV�HZZPT��LUX\HU[V�mYLHZ�KL�JVUOLJPTLU[V�MVYTHsqV�JVT�
maior necessidade de desenvolvimento e capacitação com o apoio 
das Escolas de Governo, têm-se Gestão de Pessoas, Planejamento 
Estratégico e Administração Pública, respectivamente.

;HS�JLUmYPV�ZPUHSPaH�X\L�HZ�L_WLJ[H[P]HZ�WYVÄZZPVUHPZ�KVZ�
ZLY]PKVYLZ�LT�[LYTVZ�KL�MVYTHsqV�ZqV�VYPLU[HKHZ��LT�Z\H�
THPVYPH��WHYH�mYLHZ�NLYLUJPHPZ��JVT�PU[LYMHJL�WHYH�H[YPI\Ps�LZ�
L�H[P]PKHKLZ�LZ[YH[tNPJHZ�L�V\�L_LJ\[P]HZ��NLYHSTLU[L�
H[YLSHKHZ�H�JHYNVZ�KPYL[P]VZ��JVTV�JVVYKLUHsqV��Z\WLY]PZqV��
gerência ou liderança. Essa boa prática detém elevado 
WV[LUJPHS�KL�JVU[YPI\PsqV�WHYH�V�YLJVUOLJPTLU[V�KL�mYLHZ�KL�
desenvolvimento e capacitação dos servidores, podendo ser 
YLKLZLUOHKH�WHYH�HKHW[HY�H�KP]LYZVZ�LUMVX\LZ�L�JVUQ\U[\YHZ��
sendo possível, inclusive, ser reproduzida periodicamente, seja 
UV�PUxJPV��K\YHU[L�V\�HV�ÄT�KVZ�THUKH[VZ��YL]LSHUKV�ZL��WVPZ��
H\ZWPJPVZH�LZ[YH[tNPH�WHYH�X\HSPÄJHsqV�KVZ�WYVÄZZPVUHPZ�L�KV�
capital social, de modo geral.

Inovação em Governo
A aposta em iniciativas que envolvam a inovação e contribuem para a 
construção ou fortalecimento de uma cultura de inovação no serviço 
W�ISPJV��ZqV�M\UKHTLU[HPZ�WHYH�V�WYVNYLZZV�KH�HKTPUPZ[YHsqV�W�ISPJH� 
Ao contribuir com o desenvolvimento de metodologias de aprendizagem ou 
mesmo soluções tecnológicas, as escolas de governo demonstram algumas 
opções para avançar, sobretudo em contextos de transição, notadamente 
YLJVUOLJPKVZ�JVTV�QHULSHZ�KL�VWVY[\UPKHKL�WHYH�YLMVYsHY�H�PTWVY[oUJPH�KLZZH�
agenda no tocante à inovação.
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No Espírito Santo o Laboratório de Inovação na Gestão  
(LAB.ges)�MVP�PUZ[P[\xKV�WVY�TLPV�KH�7VY[HYPH�U¢����9�KL�
������������UV�oTIP[V�KH�:LJYL[HYPH�KL�,Z[HKV�KL�.LZ[qV�L�
Recursos Humanos. Agregando espaços físicos, ambientes 
conceituais e virtuais, equipe, metodologias experimentais e 
não usuais para o estudo e solução de problemas a partir de 
práticas inovadoras na gestão, o LAB.ges LUMH[PaH�H�PTWVY[oUJPH�
LZ[YH[tNPJH�KH�WYVWVZPsqV�KL�\TH�LZ[Y\[\YH�OVYPaVU[HS�WHYH�
estimular ideias inovadoras e vencer os bloqueios criativos. 
Assim, busca-se aproximar as pessoas, gerando conexões, 
experimentações, aprendizagem e testagem de soluções para que 
elas se tornem maduras, executáveis e auto sustentáveis, gerando 
valor e resultados para o cidadão. A inovação aberta também 
t�WHY[L�KL�Z\H�ÄSVZVÄH��X\L�JVU[H�JVT�H�Z\H�L_WLYPvUJPH��
ZVTHKH�H�KVZ�ZL\Z�WHYJLPYVZ��X\L�NLYHT�HWYLUKPaHKVZ�HV�
SVUNV�KV�[LTWV�KL�H[\HsqV�[HTItT�JVTWHY[PSOHT�KHZ�IVHZ�
práticas de gestão.

1.

Em Goiás o PequiLab é um laboratório de inovação em 
governo que busca fomentar e promover a cultura de inovação 
LT�NV]LYUV�JVULJ[HUKV�ZLY]PKVYLZ��}YNqVZ�L�WHYJLPYVZ��
por meio de uma atuação baseada em metodologias ágeis 
e abordagem Design Thinking. O PequiLab foi instituído pelo 
+LJYL[V�U�� �������� �L�t�LZ[Y\[\YHKV�LT�X\H[YV�MYLU[LZ�KL�
atuação, a saber:

ABRAKBÇA | Voltado à oferta de capacitações diferenciadas 
com foco nas competências para inovar preconizadas pela 
Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico 
X\L�Qm�HSJHUsHYHT�THPZ�KL�������WLZZVHZ��LT�THPZ�KL����}YNqVZ�
públicos, incluindo outros Poderes, como Ministério Público e 
Tribunal de Justiça;

2.
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Fábrica de Ideias |�7YVTV]L�H�MHJPSP[HsqV�KL�VÄJPUHZ�LZWLJxÄJHZ��
elaboradas sob demanda, baseadas na abordagem do Design 
;OPURPUN��1m�MVYHT�YLHSPaHKHZ����VÄJPUHZ��JVU[LTWSHUKV�����
WHY[PJPWHU[LZ��KPZ[YPI\xKVZ�KLU[YL����}YNqVZ� Contemplando 
uma variedade de temáticas, como a gestão de risco e 
JVTWSPHUJL��KPTLUZPVUHTLU[V�KH�MVYsH�KL�[YHIHSOV�L�H�
WYV[V[PWHsqV�KL�KHZOIVHYKZ�WHYH�TVKLSV�KL�NLZ[qV�KH�YLJLP[H�
estadual, a iniciativa demonstra sua versatilidade e o potencial de 
contribuição da inovação para as mais diversas searas.

Incubadora de Soluções | Com vistas a apoiar a elaboração de 
WYVWVZ[HZ�KL�ZVS\s�LZ�WHYH�KLZHÄVZ�ZLSLJPVUHKVZ�HWSPJHUKV�
abordagem Design Thinking, passando pelas etapas de Imersão, 
Ideação e Prototipação, preconizando cocriação, colaboração, 
empatia e intersetorialidade.

PequiEXPRESS | Processo criativo de curto prazo baseado em 
conceitos e ferramentas das abordagens de design, notadamente 
o modelo de Design Sprint KV�.VVNSL��WHYH�KLZHÄVZ�ZLSLJPVUHKVZ��
com foco no aprendizado por meio de metodologias ativas, como 
o learn by doing e o Problem-Based Learning.

,T�4PUHZ�.LYHPZ��fruto da parceria entre a Secretaria de Estado 
KL�7SHULQHTLU[V�L�.LZ[qV�L�H�-\UKHsqV�1VqV�7PUOLPYV��MVP�
instituído o Laboratório de Inovação em Governo de Minas Gerais 
�3()�TN��WVY�TLPV�KH�7VY[HYPH�*VUQ\U[H�:,73(.�-17�U¢����������
Essa iniciativa visa disseminar a cultura de inovação e 
YLHSPaHY�WYVQL[VZ�PUV]HKVYLZ�X\L�JVU[YPI\HT�JVT�H�YLZVS\sqV�
KL�KLZHÄVZ�W�ISPJVZ�KV�NV]LYUV�LZ[HK\HS��WLYWHZZHUKV�
atividades junto aos servidores públicos e alunos do Curso de 
Graduação em Administração Pública.

��
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Tendo como estratégia a utilização de metodologias, atividades 
L�WYVISLTHZ�YLHPZ��V�3()�TN�Qm�YLHSPaV\�THPZ�KL����WYVQL[VZ���
dentre [YHUZMVYTHs�LZ�KL�ZLY]PsVZ��TLSOVYPH�KL�WYVJLZZVZ��
JVJYPHsqV�KL�ZVS\s�LZ��[LZ[LZ�KL�\ZHIPSPKHKL�KL�JHUHPZ�
KPNP[HPZ��KLU[YL�V\[YVZ����JVU[HUKV�JVT�THPZ�KL�������
participações nas ações de disseminação da inovação, além 
KL�LML[\HY�H�W\ISPJHsqV�KL�HY[PNVZ�L�L�IVVRZ��,T�������V�3()�
TN��HSJHUsV\��HPUKH����� ��ZLN\PKVYLZ�UV�Instagram�L����� �
seguidores no LinkedIn.

Também na Escola de Governança Pública do Estado do Pará 
�,.7(��VÄJPHSPaV\�ZL\�3HIVYH[}YPV�KL�0UV]HsqV pela Portaria 
U¢�������� ��PUPJPH[P]H�X\L�Z\YNP\�H�WHY[PY�KV�KLZLU]VS]PTLU[V�KL�
H[P]PKHKLZ�WPSV[V�LU[YL������L�������ZVI�JVVYKLUHsqV�KV�.Y\WV�
KL�;YHIHSOV�]PUJ\SHKV�n�,.7(��Reforçando o compromisso com 
H�PUV]HsqV�UV�ZL[VY�W�ISPJV��[HTItT�MVP�YLHSPaHKH�H�HKLZqV�n�
9LKL�0UV]H.V]� a qual congrega um conjunto de organizações 
públicas e privadas, bem como da sociedade civil e da área 
acadêmica, em prol do fortalecimento da cultura de inovação e 
desenvolvimento de soluções colaborativas e inovadoras.

4.

3VNV��HWYLLUKL�ZL�X\L�H�HWVZ[H�LT�PUPJPH[P]HZ�X\L�LU]VS]HT�H�PUV]HsqV�
e contribuem para a construção ou fortalecimento de uma cultura 
KL�PUV]HsqV�UV�ZLY]PsV�W�ISPJV��ZqV�M\UKHTLU[HPZ�WHYH�V�WYVNYLZZV�
da administração pública. Ao contribuir com o desenvolvimento de 
metodologias de aprendizagem ou mesmo soluções tecnológicas, as escolas 
de governo demonstram algumas opções para se avançar, sobretudo 
LT�JVU[L_[VZ�KL�[YHUZPsqV��UV[HKHTLU[L�YLJVUOLJPKVZ�JVTV�QHULSHZ�KL�
oportunidade reforçar a importância dessa agenda e exercer um poder de 
agência mais efetivo no tocante à inovação.
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Parcerias para disseminação  
KV�JVUOLJPTLU[V

(�HWVZ[H�UH�HY[PJ\SHsqV�L�UV�[YHIHSOV�JVSHIVYH[P]V�LU[YL�LZJVSHZ�KL�
NV]LYUV�L�PUZ[P[\Ps�LZ�W�ISPJHZ��ZLQHT�]PUJ\SHKHZ�n�TLZTH�V\�n�KPMLYLU[LZ�
LZMLYHZ�KL�7VKLY�L�LZMLYHZ�NV]LYUHTLU[HPZ�Z\IUHJPVUHPZ��TVZ[YH�ZL�\TH�
PU[LYLZZHU[L�VWsqV�WHYH�V[PTPaHsqV�KL�YLJ\YZVZ�W�ISPJVZ��N\PHKH�WLSH�
LÄJPvUJPH�UHZ�JVUK\[HZ�HKTPUPZ[YH[P]HZ��ZVI�H�[\[LSH�KV�PU[LYLZZL�W�ISPJV�
em um processo de transição governamental transparente e cooperativo.

5V�(THaVUHZ��H�:LJYL[HYPH�KL�,Z[HKV�KL�(KTPUPZ[YHsqV�L�
Gestão por meio da Escola de Gestão e Aperfeiçoamento 
do Servidor Público (ESASP) desenvolveu parcerias 
PU[LYPUZ[P[\JPVUHPZ��como com a Prefeitura Municipal de Manaus 
WHYH�V�JVTWHY[PSOHTLU[V�KL�]HNHZ�KL�J\YZVZ��possibilitando 
H[t�Q\UOV�KL������H�JHWHJP[HsqV�KL�THPZ�L�������ZLY]PKVYLZ�
W�ISPJVZ�T\UPJPWHPZ��WVY�TLPV�KL� ��J\YZVZ�H[P]PKHKLZ� 

Além disso, foram também executadas parcerias intrainstitucionais, 
isto é, com outros órgãos do Executivo estadual como junto a 
Secretaria de Estado da Fazenda, a partir da elaboração de um 
curso autoinstrucional relativo ao Sistema de Gestão Eletrônica 
de Documentos (Siged- AM) que permanece disponível a 
[VKVZ�VZ�ZLY]PKVYLZ�W�ISPJVZ�LZ[HK\HPZ��JVU[HUKV�Qm�JVT�THPZ�
de mil inscritos. 

6\[YH�WHYJLYPH��JVT�H�*VTWHUOPH�KL�+LZLU]VS]PTLU[V�KV�
,Z[HKV�KV�(THaVUHZ�WVZZPIPSP[V\�H�VMLY[H�KL�JHWHJP[HsqV�HVZ�
servidores públicos do interior para o manuseio das plataformas 
federais de captação de recursos, de modo a potencializar o 
desenvolvimento de projetos dentro dos padrões exigidos pelas 
MVU[LZ�KL�ÄUHUJPHTLU[V�

1.



17 08 | Escolas de GovernoGuia de Transição de Governo

A Escola de Gestão Pública do Estado do Ceará (EGPE) também 
executa a formação de parcerias com instituições públicas e 
WYP]HKHZ� nacionais e/ou internacionais para oferta de Programas 
de formação semipresenciais e a distância (modalidade EaD).

2.

,T�4PUHZ�.LYHPZ��H�,ZJVSH�KL�.V]LYUV�KH�-\UKHsqV�1VqV�
7PUOLPYV��,.�-17��LZ[HILSLJL\�WHYJLYPH�JVT�H�International 
Business School��para a oferta de módulo opcional na temática 
de Contemporary topics in Public Administration e módulo de 
Business English, junto à Universidade de La Verne, para alunos 
matriculados, no Curso de Especialização em Administração 
Pública, Planejamento e Gestão Governamental. Reforçando o 
compromisso com a internacionalização das ações da Escola, 
tal iniciativa avança ao buscar a ampliação da visibilidade e 
YLJVUOLJPTLU[V�KH�PUZ[P[\PsqV��[HTItT�MVYH�KV�WHxZ�

��
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A Escola de Gestão do Paraná em parceria com a Procuradoria 
Geral do Estado e com vistas a capacitar os quadros públicos 
para Nova Lei de Licitações e Contratos (Lei Federal nº 
14.133/2021) desenvolveu uma série cursos relacionados à 
[LTm[PJH��[V[HSPaHUKV�������WYVÄZZPVUHPZ�JLY[PÄJHKVZ��

A segunda fase dessa formação está prevista para ocorrer ainda 
neste ano e estará voltada para a formação de Pregoeiros, Agentes 
de Contratação, Membros de Equipes de Apoio e de Comissão 
de Contratação. O grande diferencial desse processo formativo 
se deve ao fato de que são os procuradores do Estado, agentes 
responsáveis pela regência do decreto estadual, ministraram os 
cursos, dirimindo com precisão as dúvidas e esclarecimentos que 
surgiram e reforçando o espírito de colaboração e engajamento dos 
servidores capacitados.

4.

1m�LT�7LYUHTI\JV��V�*LU[YV�KL�-VYTHsqV�KVZ�:LY]PKVYLZ�L�
Empregados Públicos de Pernambuco (Cefospe) objetivando 
o desenvolvimento contínuo e ao fortalecimento da educação 
corporativa dos servidores públicos estaduais detém 
atualmente 24 parcerias com Instituições de Ensino Superior 
H�ÄT�KL�WVZZPIPSP[HY�H�VMLY[H�KL�JVU]vUPVZ�WHYH�KLZJVU[VZ�LT�
cursos de graduação e pós-graduação. 

(ZZPT��V�*LMVZWL�H]HUsH�HV�MHJPSP[HY�H�X\HSPÄJHsqV�LT�Ux]LS�
superior e de pós- graduação para servidores e seus dependentes, 
bem como otimiza os procedimentos logísticos ao estruturar de 
forma única e centralizada as parcerias para a consecução da 
educação corporativa.

��
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(ZZPT��H�HWVZ[H�UH�HY[PJ\SHsqV�L�UV�[YHIHSOV�JVSHIVYH[P]V�LU[YL�LZJVSHZ�KL�
governo e instituições públicas, sejam vinculadas à mesma ou à diferentes 
esferas de Poder e esferas governamentais subnacionais, mostra-se uma 
interessante alternativa para se pensar a otimização de recursos públicos, 
N\PHKH�WLSH�LÄJPvUJPH�UHZ�JVUK\[HZ�HKTPUPZ[YH[P]HZ��ZVI�H�[\[LSH�KV�PU[LYLZZL�
público na prestação dos serviços.

Metodologias para disseminação  
KV�JVUOLJPTLU[V
Notam-se consideráveis esforços das escolas de governo em prol da 
KPZZLTPUHsqV�KV�JVUOLJPTLU[V�WYm[PJV�L�[L}YPJV��YLWLYJ\[PUKV��PUJS\ZP]L��
em uma ampla gama de metodologias desenvolvidas. Sobretudo a partir 
da utilização de ambientes virtuais de ensino e aprendizagem, o avanço em 
competências gerenciais e técnicas pode ser alcançado, contribuindo para a 
concretização das novas estratégias de governo em momentos de transição.

A Escola de Gestão Pública do Estado do Ceará (EGPCE) 
desenvolve um rol programas e projetos voltados ao 
KLZLU]VS]PTLU[V�KL�JVTWL[vUJPHZ�KVZ�ZLY]PKVYLZ�W�ISPJVZ��
HV�WLYZLN\PY�LZ[YH[tNPHZ�PU[LNYHKHZ�KL�MVYTHsqV��X\HSPÄJHsqV�
e educação corporativa, reforçando o aperfeiçoamento das 
capacidades técnicas operacionais, especialmente orientadas 
WHYH�H�HKVsqV�L�HKHW[HsqV�KL�UV]VZ�JVUOLJPTLU[VZ�L�
tecnologias em gestão pública. 

Nesse sentido, a EGPCE executa o Programa Estratégico de 
Formação para Gestores Públicos, o qual contempla, inclusive, 
a possibilidade de um Programa de Pós-graduação em áreas da 
Governança Pública em sua estrutura de formação. 

1.
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(StT�KPZZV��Om�V�7YVNYHTH�KL�(WLYMLPsVHTLU[V�KL�:LY]PKVYLZ�
Públicos que congrega todos os cursos livres, seja presencial, 
VU�SPUL��OxIYPKV�V\�H�KPZ[oUJPH��KL�J\Y[H�L�TtKPH�K\YHsqV��V\�JVTV�
ações pontuais de capacitação, desde que executados diretamente 
pela EGPCE ou por meio de parcerias com outras instituições.

A EGPCE também está implementando o Observatório de 
+LZPNU��um espaço destinado a potencializar a construção e 
ZVJPHSPaHsqV�KV�JVUOLJPTLU[V��H�WHY[PY�KH�PUJS\ZqV�KL�KPZWVZP[P]VZ�
L�Tt[VKVZ��KPYLJPVUHKVZ�HV�HJVTWHUOHTLU[V�KV�KLZLU]VS]PTLU[V�
de pesquisas e projetos realizados pela rede. 

O outro projeto que já está em andamento é um repositório 
X\L�WLYTP[PYm�X\L�[VKH�WYVK\sqV�JPLU[xÄJH�KL�UVZZVZ�HS\UVZ�LZ[LQH�
disponível em acesso aberto.

(�,ZJVSH�KL�.V]LYUV�KL�.VPmZ��KLZLU]VS]L\�UV�HUV�KL���� �
V�WYVQL[V�:LTLHY��o qual consiste na realização de eventos sob 
variados formatos de interação, como seminários, encontros 
[LTm[PJVZ��^VYRZOVWZ�L�YVKHZ�KL�JVU]LYZH��VYNHUPaHKVZ�WVY�
palestrantes voluntários que trazem uma multiplicidade de 
conteúdos e temáticas como comunicação não violenta, empatia, 
inovação em governo, dentre outras, com vistas a (in)formar e 
inspirar os servidores. 

6Z�L]LU[VZ�YLHSPaHKVZ�WVZZPIPSP[HYHT�\TH�L_WHUZqV�KV�W�ISPJV�
HSJHUsHKV��HWYV_PTHUKV��PUJS\ZP]L��LT�LKPs�LZ�LZWLJxÄJHZ��
ZLY]PKVYLZ�W�ISPJVZ�KL�V\[YHZ�LZMLYHZ�V\�WVKLYLZ��além de alunos 
da Universidade Estadual de Goiás. Além disso, os eventos presenciais 
passaram a ser gravados, sendo disponibilizados juntamente com os 
eventos online por meio do Canal do Youtube da Escola de Governo.

2.
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A Escola de Governo do Espírito Santo (ESESP) 
KPZWVUPIPSPaV\�WVY�TLPV�KL�Z\H�WSH[HMVYTH�KL�LUZPUV�
n�KPZ[oUJPH��H�VMLY[H�KL����KPZJPWSPUHZ��ZxUJYVUHZ�L�
assíncronas) para a formação de todos os convocados 
pela Polícia Civil - no âmbito do concurso referente ao Edital 
5¢�������������WLYMHaLUKV�\T�[V[HS�KL�����OVYHZ�H\SH��

;HS�PUPJPH[P]H�MVP�YLHSPaHKH�LT�������KPHU[L�KHZ�YLZ[YPs�LZ�
ZHUP[mYPHZ�KLJVYYLU[LZ�KH�WHUKLTPH�KH�*V]PK�� �L�ZL�
despontou em decorrência da economia de recursos públicos 
e otimização logística para os convocados, por meio da 
redução de custos de deslocamento, por exemplo. Além disso, 
a transmissão online possibilitou o alcance de convocados 
localizados em todo o território nacional, contribuindo, pois, 
para a maior celeridade nesse processo de formação.

��

A Escola de Serviço Público do Estado da Paraíba (ESPEP) 
vem apostando na consecução de palestras e webinários 
[LTm[PJVZ�WHYH�WYVTVsqV�KH�X\HSPÄJHsqV�WYVÄZZPVUHS�
e incremento de espaços de saberes. Contemplando 
assuntos caros à administração pública na atualidade, desde o 
protagonismo e empoderamento feminino, e questões afetas ao 
combate à discriminação racial, até questões comportamentais 
e relacionais dos indivíduos, a ESPEP motiva a promoção do 
debate e interlocução entre teoria e prática dos servidores.

4.
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Diante aos inúmeros impactos em diferentes dimensões e 
LZJHSHZ�KV�HK]LU[V�KH�WHUKLTPH�KH�*V]PK�� ��PUJS\ZP]L��UH�YV[PUH�
WYVÄZZPVUHS�JVT�H�PTLYZqV�YLWLU[PUH�HV�[YHIHSOV�YLTV[V��LT�������
o Centro de Formação dos Servidores e Empregados Públicos de 
Pernambuco (Cefospe) criou o Projeto Cefospe Em Casa, com o 
objetivo principal de dar continuidade a promoção da educação 
JVYWVYH[P]H�ULZZL�WLYxVKV�JYx[PJV��JVTV�MVYTH�KL�Z\WLYHY�VZ�
momentos mais difíceis impostos pelo isolamento social. 

*VT�]PZ[HZ�H�HJVSOLY�L�
ampliar a proximidade com 
VZ�WYVÄZZPVUHPZ��MVYHT�
KLZLU]VS]PKHZ����SP]LZ�
(transmissão ao vivo pela 
internet) e 4 webinários, 
[V[HSPaHUKV�������
participantes, no período 
de abril a novembro 
KL�������L]LU[VZ�X\L�
estão disponíveis para 
visualização no Canal do 
Youtube do Cefospe.

(StT�KPZZV��LT�������V�*LMVZWL�KLZLU]VS]L\�L�JVVYKLUV\�V�9/�
Interativo. Enquanto espaço de fala e escuta ativa dos Gestores de 
Pessoas - também denominados gestores de Recursos Humanos 
- dos órgãos do governo, o projeto tem como objetivo fortalecer o 
Programa de Educação Corporativa do Estado de Pernambuco, além 
de propiciar um espaço de troca de experiências sobre temáticas 
atuais e cotidianas relacionadas à gestão de pessoas. 

+\YHU[L�V�HUV�KL������MVYHT�YLHSPaHKVZ����,UJVU[YVZ��JVU[HUKV�
JVT�H�WHY[PJPWHsqV�KL�NLZ[VYLZ�KL�WLZZVHZ�KL����}YNqVZ�L�[VKH�
Diretoria do Cefospe.

��
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(ZZPT��V�WYVQL[V�9/�0U[LYH[P]V�PUV]V\�HV�WVZZPIPSP[HY�V�
planejamento participativo das ações do Programa de 
,K\JHsqV�*VYWVYH[P]H��HSPUOHUKV�HZ�KLTHUKHZ�L�WYPVYPKHKLZ�KHZ�
instituições com foco no desenvolvimento e formação dos seus 
servidores. Dessa forma, busca-se estimular o maior engajamento 
KVZ�ZLY]PKVYLZ�L�YLZ\S[HKVZ�JHKH�]La�TLSOVYLZ�UV�H[LUKPTLU[V�n�
sociedade pernambucana.

,T�H[LUsqV�HV�+LJYL[V�U¢�������������X\L�PUZ[P[\P�H�WVSx[PJH�
de capacitação de pessoas da Administração Pública Estadual 
Direta e Indireta, a Escola de Gestão e Políticas Públicas 
�,.77��KH�-\UKHsqV�*LU[YV�,Z[HK\HS�KL�,Z[H[xZ[PJHZ��
Pesquisas e Formação de Servidores Públicos do Rio de 
Janeiro (Ceperj) em parceria com a Secretaria de Estado da 
*HZH�*P]PS��KLZLU]VS]L\�V�J\YZV�(TIPLU[L�:,�ZLY]PKVY��

Ofertado na modalidade online, o curso contempla noções 
de administração pública voltadas ao aprimoramento dos 
servidores no processo de tomada de decisão em seus 
órgãos e entidades. 

(StT�KPZZV��H�,.77�*LWLYQ��H]HUsV\�UV�KLZLU]VS]PTLU[V�
do curso de Pós-Graduação em Ciência de Dados, o qual 
objetiva desenvolver e capacitar servidores públicos para 
HWSPJHY�JVUOLJPTLU[VZ�KL�*PvUJPHZ�KL�+HKVZ�UH�.LZ[qV�7�ISPJH�
em suas diferentes esferas, compreender a relação existente 
entre ciência de Dados, problemas organizacionais, bem como 
assimilar a participação de maneira ativa dos processos e na 
tomada de decisões baseadas em evidências.

��
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A Fundação Escola de Governo (ENA) de Santa Catarina 
KLZLU]VS]L�V�*\YZV�KL�*LY[PÄJHsqV�KL�(KTPUPZ[YHKVYLZ, com 
V�VIQL[P]V�KL�WYVWVYJPVUHY�JVUOLJPTLU[VZ�LT�JVUMVYTPKHKL�
JVT�H�3LP�-LKLYHS�U¢��������������WHYH�X\HSPÄJHY�H�H[\HsqV�
KVZ�JVUZLSOLPYVZ�L�HKTPUPZ[YHKVYLZ�UHZ�LTWYLZHZ�W�ISPJHZ�L�
sociedades de economia mista do estado, buscando, assim, 
WYVTV]LY�HZ�TLSOVYLZ�WYm[PJHZ�KL�.V]LYUHUsH�*VYWVYH[P]H��

O curso, ofertado na modalidade a distância, com aulas síncronas, 
proporciona ainda a possibilidade de inscrição também por 
WYVÄZZPVUHPZ�KL�LTWYLZHZ�WYP]HKHZ��WYVÄZZPVUHPZ�SPILYHPZ�L�
V\[YVZ�ZLY]PKVYLZ�W�ISPJVZ�PU[LYLZZHKVZ�UH�Z\H�X\HSPÄJHsqV�
em Governança Corporativa e na preparação para atuação em 
*VUZLSOVZ�L�+PYL[VYPHZ�KL�LTWYLZHZ�LZ[H[HPZ�

7HYH�THPZ��H�,5(�]LT�KLZLU]VS]LUKV�JHTWHUOHZ�WLYTHULU[LZ�
]VS[HKHZ�n�LK\JHsqV�HTIPLU[HS�L�n�YLZWVUZHIPSPKHKL�ZVJPHS��
estimulando práticas de coleta seletiva e a substituição do uso 
de copos plásticos pelos alunos, ou a redução do uso de papel e 
incentivo à utilização de documentos em meio digital, sobretudo a 
partir da adoção do Programa Governo Sem Papel instituído pelo 
governo estadual. 

Enfrentando as adversidades impostas diante da pandemia de 
*V]PK�� �L�WYLJVUPaHUKV�H�JVU[PU\PKHKL�KH�VMLY[H�KVZ�J\YZVZ�¶�
H[t�LU[qV�YLHSPaHKVZ�UH�TVKHSPKHKL�,H+�JVT�[\[VYPH�¶��a Escola 
KL�.LZ[qV�KV�7HYHUm�J\Z[VTPaV\�L�YLHQ\Z[V\�[HPZ�J\YZVZ�WHYH�
H�TVKHSPKHKL�H�KPZ[oUJPH��JVT�MVYTH[V�H\[VPUZ[Y\JPVUHS�L�
VMLY[H�WLYTHULU[L��PUJS\ZP]L�HILY[VZ�H�ZLY]PKVYLZ�LZ[HK\HPZ��
T\UPJPWHPZ�L�MLKLYHPZ�KL�[VKHZ�HZ�<UPKHKLZ�-LKLYH[P]HZ��
além de desenvolver cursos remotos e também abertos ao 
público em geral.

7.
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Desse modo, o aprofundamento da atuação no ambiente virtual 
e a incorporação de práticas digitais inovadoras, permitiram a 
construção de soluções ágeis e inovadoras, além do expressivo 
impacto no cenário de capacitação: 

0UPJPH[P]H�ZLTLSOHU[L�MVP�HKV[HKH�WLSH�,ZJVSH�KL�.V]LYUHUsH�
7�ISPJH�KV�,Z[HKV�KV�7HYm��,.7(���H�WHY[PY�KH�HKHW[HsqV�
KV�LUZPUV�WYLZLUJPHS�WHYH�UV]VZ�MVYTH[VZ�OxIYPKVZ�L�KL�
LUZPUV�n�KPZ[oUJPH��PTWSPJHUKV�UV�YLKLZLUOV�KL�Å\_VZ�KL�
[YHIHSOV��ILT�JVTV�UH�PUJVYWVYHsqV�KL�MLYYHTLU[HZ�KPNP[HPZ�
X\L�WV[LUJPHSPaHZZLT�V�KLZLU]VS]PTLU[V�KHZ�OHIPSPKHKLZ�L�H�
[YHUZTPZZqV�KVZ�JVUOLJPTLU[VZ�

A Secretaria de Administração do Estado Tocantins vem 
implementando e gerindo a política de capacitação institucional 
do Poder Executivo Estadual, com vistas a proporcionar uma 
NLZ[qV�W�ISPJH�LÄJPLU[L��

Por meio da oferta de um amplo repertório de cursos online 
WVY�TLPV�KH�WSH[HMVYTH�KH�<UPKHKL�*LY[PÄJHKVYH�KV�;VJHU[PUZ�
(Unicet), a Diretoria de Gestão de Capacitação Continuada 
H]HUsH�UqV�Z}�UH�X\HSPÄJHsqV�KVZ�ZLY]PKVYLZ�W�ISPJVZ�
estaduais, como também municipais.

8.
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6�KPMLYLUJPHS�JHIL�nZ�]mYPHZ�[LTm[PJHZ�X\L�ZqV�[YHIHSOHKHZ�
L�KLZLU]VS]PKHZ�UVZ�J\YZVZ��abarcando desde aquelas ofertas 
às rotinas administrativas, como pertinentes à elaboração 
de contratos, acordos e instrumentos congêneres, acesso à 
informação pública ou gestão de riscos e compliance, bem 
como temáticas transversais como estratégias de inovação, 
transformação digital e media training.

+LZZL�TVKV��UV[HT�ZL�JVUZPKLYm]LPZ�LZMVYsVZ�KHZ�LZJVSHZ�KL�
NV]LYUV�X\HU[V�LT�WYVS�KH�KPZZLTPUHsqV�KV�JVUOLJPTLU[V�WYm[PJV�L�
[L}YPJV��YLWLYJ\[PUKV��PUJS\ZP]L��LT�\TH�HTWSH�NHTH�KL�TL[VKVSVNPHZ�
desenvolvidas. Sobretudo a partir da utilização de plataformas de ensino 
n�KPZ[oUJPH�¶�HZ�X\HPZ�YL]LSHYHT�ZL�JVUZPKLYH]LSTLU[L�WYVTPZZVYHZ�MYLU[L�
HVZ�KLZHÄVZ�PU[LYWVZ[VZ�WLSH�WHUKLTPH�KL�*V]PK�� �¶�V\�TLZTV�H[YH]tZ�KH�
consecução de eventos na modalidade remota, o avanço em competências 
gerenciais e técnicas pode ser alcançado, contribuindo, tão logo, para a 
concretização das novas estratégias de governo em momentos de transição.
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Programas de Desenvolvimento  
de Lideranças

,T�MHJL�KH�ULJLZZPKHKL�KL�X\HSPÄJHsqV�L�KLZLU]VS]PTLU[V�KL�JVTWL[vUJPHZ�
de gestores públicos que possuem importância estratégica nas instituições, 
LT�LZWLJPHS�HX\LSLZ�KL[LU[VYLZ�KL�JHYNVZ�KL�SPKLYHUsH��VZ�WYVNYHTHZ�KL�
desenvolvimento mostram-se como alternativas exitosas em um processo 
de transição de governo.

/m�\TH�ZtYPL�KL�WYVNYHTHZ�KL�KLZLU]VS]PTLU[V�KL�NLZ[VYLZ�
W�ISPJVZ�X\L�]vT�ZLUKV�JVUZ[Y\xKVZ�WLSH�,.�-17�KLZKL���� �
L�X\L�NHUOHYHT�LZWLJPHS�H[LUsqV�LT�������JVT�H�JYPHsqV�
KH�(ZZLZZVYPH�LT�7YVQL[V�KL�+LZLU]VS]PTLU[V�KL�7LZZVHZ��
unidade administrativa vinculada à Escola. A inovação desta 
WYm[PJH�LZ[m�UH�KP]LYZPÄJHsqV�KHZ�TL[VKVSVNPHZ�KL�HWYLUKPaHNLT�
utilizadas que mesclam conteúdos conceituais, vivenciais 
e práticos, com etapas nas quais os gestores se apropriam 
dos conteúdos e ferramentas e aplicam de forma imediata na 
KPUoTPJH�WYVÄZZPVUHS��

Essas etapas vivenciais se relacionam à co-criação de soluções 
WHYH�KLZHÄVZ�JVTWSL_VZ�X\L�]P]LUJPHT��V\�HWYPTVYHTLU[V�KVZ�
WSHUVZ�KL�NLZ[qV�L�HPUKH�H�JVUZ[Y\sqV�L�HJVTWHUOHTLU[V�KL�
portfólio de competências. Outra inovação refere-se ao uso de 
MHJPSP[HKVYLZ�KL�HWYLUKPaHNLT�X\L�HJVTWHUOHT�NY\WVZ�TLUVYLZ�
de gestores na realização das etapas vivenciais. 

1.
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Sendo já realizados - dentre concluídos 
ou em andamento - mais de 8 programas 
de desenvolvimento de competências, os 
X\HPZ�PTWHJ[HYHT�THPZ�KL�������NLZ[VYLZ�
públicos. Atualmente existem cinco 
Programas de Lideranças.
Com vistas a desenvolver líderes para atuar de forma inovadora 
L�LZ[YH[tNPJH�UV�ZL[VY�W�ISPJV�L�X\L�ZLQHT�JHWHaLZ�KL�HY[PJ\SHY�
Hs�LZ�L�[YHIHSOHY�LT�YLKL�WHYH�V�HSJHUJL�KVZ�YLZ\S[HKVZ�
LZ[YH[tNPJVZ�KV�.V]LYUV�KL�4PUHZ�.LYHPZ��[LT�ZL�V�7YVNYHTH�
KL�+LZLU]VS]PTLU[V�KL�3PKLYHUsHZ��voltado para Lideranças do 
segundo escalão (subsecretários e cargos análogos) do Executivo 
mineiro, Programa de Desenvolvimento de Lideranças Regionais, 
direcionado para superintendentes e gerentes com atuação regional 
no estado e o Programa de Desenvolvimento de Gestores.

/m�[HTItT�V�7YVNYHTH�KL�3PKLYHUsH�L�.LZ[qV, o qual busca 
desenvolver gestores para uma atuação estratégica e inovadora na 
HKTPUPZ[YHsqV�W�ISPJH��WVY�TLPV�KH�VMLY[H�KL�X\HSPÄJHsqV�KL�HS[V�
Ux]LS�WHYH�WYVÄZZPVUHPZ�X\L�VJ\WHT�WVZPs�LZ�NLYLUJPHPZ�UVZ�}YNqVZ�
e entidades da administração pública, outros Poderes e terceiro setor 
ou almejam ocupar cargos de gestão na área pública e para tanto 
WYL[LUKLT�PU]LZ[PY�LT�ZL\�KLZLU]VS]PTLU[V�WLZZVHS�L�WYVÄZZPVUHS�

Já o Programa de Formação em Gestão de Pessoas busca 
desenvolver competências para liderar transformações estratégicas 
L�PUV]HKVYHZ�UHZ�WVSx[PJHZ�KL�YLJ\YZVZ�O\THUVZ�KV�ZL[VY�W�ISPJV�
I\ZJH�X\HSPÄJHY�NLZ[VYLZ�WHYH�\TH�H[\HsqV�LZ[YH[tNPJH�L�PUV]HKVYH�UH�
NLZ[qV�KL�WLZZVHZ�UH�mYLH�W�ISPJH��WVY�TLPV�KH�VMLY[H�KL�X\HSPÄJHsqV�
KL�HS[V�Ux]LS�WHYH�WYVÄZZPVUHPZ�X\L�VJ\WHT�WVZPs�LZ�LZ[YH[tNPJHZ�L�
críticas para gerar a transformação da gestão de pessoas e do setor 
público brasileiro.
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7SHUV�(U\HS�KL�8\HSPÄJHsqV
É um instrumento elaborado de forma estratégica e sistêmica que 
UVY[LPH�HZ�Hs�LZ�HU\HPZ�KL�JHWHJP[HsqV�KH�,ZJVSH��com vistas a atender 
H�7VSx[PJH�KL�.LZ[qV�L�+LZLU]VS]PTLU[V�KL�7LZZVHZ��H�ÄT�KL�LZ[PT\SHY�V�
aperfeiçoamento contínuo das competências técnicas e comportamentais dos 
agentes públicos estaduais. 

.HYHU[L�H�VMLY[H�KL�J\YZVZ�HSPUOHKVZ�JVT�HZ�WYPVYPKHKLZ�L�WYVQL[VZ�
LZ[YH[tNPJVZ�KL�NV]LYUV� método que adquire especial relevância num 
cenário de transição de governos, em que a aderência às novas diretrizes 
de atuação se revela como elemento fulcral para a efetividade das 
ações governamentais.

A Escola de Governo do Rio Grande do Sul (EGOV-RS) 
KLZLU]VS]L\�V�7SHUV�(U\HS�KL�8\HSPÄJHsqV��7(8�� um 
instrumento elaborado de forma estratégica e sistêmica que norteia 
as ações anuais de capacitação da Escola, com vistas a atender 
H�7VSx[PJH�KL�.LZ[qV�L�+LZLU]VS]PTLU[V�KL�7LZZVHZ��H�ÄT�KL�
estimular o aperfeiçoamento contínuo das competências técnicas e 
comportamentais dos agentes públicos estaduais. 

6�7(8�ZPZ[LTH[PaV\�V�WYVJLZZV�KL�KPHNU}Z[PJV�WYPVYPaHsqV�
e oferta de capacitação incluindo a participação da 
(KTPUPZ[YHsqV�+PYL[H�L�0UKPYL[H�KV�,_LJ\[P]V��HSPUOHUKV�HZ�
propostas de desenvolvimento com os objetivos da gestão 
estratégica de pessoas numa perspectiva de formação e 
capacitação continuadas quanto às competências organizacionais 
priorizadas para o serviço público estadual. 

1.
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Na consolidação do primeiro ciclo 
KV�7(8��PUPJPHKV�HV�ÄUHS�KL������L�
executado até maio deste ano foram 
realizadas e ������JLY[PÄJHs�LZ��
WLYMHaLUKV�����OVYHZ�H\SH�KL�
formações. Ainda neste ano serão 
desenvolvidas dezenas de outras 
Hs�LZ�KL�X\HSPÄJHsqV��PUJYLTLU[HUKV�
o alcance e impacto do Plano. 

+LZZH�MVYTH��H�,.6=�9:�NHYHU[P\�H�VMLY[H�KL�
J\YZVZ�HSPUOHKVZ�JVT�HZ�WYPVYPKHKLZ�L�WYVQL[VZ�
estratégicos de governo.

Residência Técnica
6IQL[P]H�MVTLU[HY�V�HWYPTVYHTLU[V�WYVÄZZPVUHS�KL�LNYLZZVZ�YLJtT�
formados em cursos de graduação por meio da oferta de programas 
de Residência Técnica que incorporam um curso de pós-graduação 
(lato sensu)�L�H[P]PKHKLZ�[L}YPJV�WYm[PJHZ�YLHSPaHKHZ�LT�\T�}YNqV�
KH�HKTPUPZ[YHsqV�KPYL[H�V\�H\[mYX\PJH��HStT�KL�I\ZJHY�X\HSPÄJHY�VZ�
ZLY]PKVYLZ�L�[YHIHSOHKVYLZ�W�ISPJVZ�LZ[HK\HPZ�KL�KPMLYLU[LZ�mYLHZ�WHYH�\T�
JVUOLJPTLU[V�LZWLJPHSPaHKV�L��[qV�SVNV��H[LUKLY�KLTHUKHZ�LT�KPMLYLU[LZ�
áreas do setor público. 

A Residência Técnica vem se mostrando uma relevante ferramenta para 
X\HSPÄJHsqV�WYVÄZZPVUHS�KL�QV]LUZ�[HSLU[VZ�UV�ZL[VY�W�ISPJV�e demonstra a 
LML[P]PKHKL�KV�HSPUOHTLU[V�KH�L_WLYPvUJPH�WYm[PJH�L�HJHKvTPJH�L�[HTItT�WVKL�
ser um importante instrumento em processos de transição governamental.
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O Programa de Residência Técnica (RESTEC) do Governo do 
,Z[HKV�KV�7HYHUm��PUZ[P[\xKV�H�WHY[PY�KH�3LP�U¢����������� ��
JVUZPZ[L�LT�\TH�PUPJPH[P]H�PUV]HKVYH��coordenada pela 
Superintendência de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, por meio 
da Coordenadoria de Ensino Superior, e desenvolvida em parceria 
com as Instituições de Ensino Superior localizadas no Paraná e com 
os órgãos e autarquias da Administração Direta do Poder Executivo 
do estado, com a participação da Escola de Gestão do Paraná. 
,Z[H��t�YLZWVUZm]LS�WLSV�WYVJLZZV�KL�ZLSLsqV�KVZ�ZLY]PKVYLZ�
que participarão das pós-graduações. 

(StT�KPZZV��KPZWVUPIPSPaH�HVZ�YLZPKLU[LZ�[tJUPJVZ�\T�J\YZV�
KL�PU[LNYHsqV�M\UJPVUHS�X\L�LUMH[PaH�H�LZ[Y\[\YH�WVSx[PJV�
administrativa do governo estadual. O RESTEC objetiva fomentar 
V�HWYPTVYHTLU[V�WYVÄZZPVUHS�KL�LNYLZZVZ�YLJtT�MVYTHKVZ�
em cursos de graduação por meio da oferta de programas de 
Residência Técnica que incorporam um curso de pós-graduação 
(lato sensu) e atividades teórico-práticas realizadas em um órgão 
da administração direta ou autárquica paranaense, além de buscar 
X\HSPÄJHY�VZ�ZLY]PKVYLZ�L�[YHIHSOHKVYLZ�W�ISPJVZ�LZ[HK\HPZ�KL�
KPMLYLU[LZ�mYLHZ�WHYH�\T�JVUOLJPTLU[V�LZWLJPHSPaHKV�L��[qV�SVNV��
atender demandas em diferentes áreas do setor público. 

1.
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Demarcando o elevado potencial e alcance 
KV�7YVNYHTH��KHKVZ�KL�Q\UOV�KL������
apontam que o RESTEC conta com 1.616 
residentes e � ��ZLY]PKVYLZ, além de 
����WYVÄZZPVUHPZ�YLZPKLU[LZ�MVYTHKVZ, 
contemplando um total de ���PUZ[P[\Ps�LZ 
envolvidas com atuação distribuída em 31 
municípios paranaenses. 

(ZZPT��H�9LZPKvUJPH�;tJUPJH�]LT�ZL�TVZ[YHUKV�\TH�
H\ZWPJPVZH�MLYYHTLU[H�WHYH�X\HSPÄJHsqV�WYVÄZZPVUHS�KL�
jovens talentos no setor público e demonstra a efetividade 
KV�HSPUOHTLU[V�KH�L_WLYPvUJPH�WYm[PJH�L�HJHKvTPJH�

Outras áreas

5V�(THaVUHZ��WVY�TLPV�KL�LZ[YH[tNPHZ�WHYH�WYVTVsqV�KH�
inclusão e acessibilidade comunicacional para pessoas com 
KLÄJPvUJPH��H�,ZJVSH�KL�.LZ[qV�L�(WLYMLPsVHTLU[V�KV�:LY]PKVY�
7�ISPJV�WYVTV]L�KLZKL���� �J\YZV�YLMLYLU[L�n�3xUN\H�)YHZPSLPYH�
KL�:PUHPZ��3PIYHZ���[HTItT�[LUKV�YLHSPaHKV�ULZ[L�HUV�\T�>VYRZOVW�
com o tema provisório de “Aplicação das Leis Estaduais de Reserva 
KL�=HNHZ�WHYH�+LÄJPLU[LZ�LT�*VUJ\YZV�7�ISPJV¹��JVT�V�PU[\P[V�KL�
pautar a importância da correta aplicação da destinação dessas 
vagas em editais públicos. Assim, a propulsão de práticas inclusivas 
constitui-se não só uma necessidade, como uma realidade, ao se 
pensar no compromisso que as organizações públicas devem ter 
WHYH�H�WYVTVsqV�KVZ�KPYLP[VZ�KH�WLZZVH�JVT�KLÄJPvUJPH�

1.
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A Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão do Mato 
.YVZZV�WVY�TLPV�KH�:LJYL[HYPH�(KQ\U[H�KH�,ZJVSH�KL�.V]LYUV��
vem desenvolvendo ações para apoio aos facilitadores 
WHYJLPYVZ�¶�ZLY]PKVYLZ�W�ISPJVZ�LZ[HK\HPZ��KLZKL�H�L_LJ\sqV�
KV�7SHUV�7LKHN}NPJV�KL�*\YZV��até orientações para atuação em 
sala de aula, como pela oferta de capacitação em metodologias 
ativas de aprendizagem. Por meio do eixo de atuação de 
assessoria pedagógica do Laboratório de Aprendizagem e 
0UV]HsqV��[HS�PUPJPH[P]H�I\ZJH�V�HJVTWHUOHTLU[V�LZ[YLP[V�KH�
jornada dos facilitadores, entendido como artifício fundamental 
para a manutenção do engajamento e da qualidade nas atividades 
e cursos disponibilizados pela Escola de Governo.

2.

A Fundação Escola de Governo de Mato Grosso do Sul (Escolagov) 
em parceria com a Secretaria de Estado de Administração e 
+LZI\YVJYH[PaHsqV�PUZ[P[\xYHT�H�WHY[PY�KV�+LJYL[V�U���������������
o Prêmio Sul-Mato-Grossense de Gestão Pública. 

O concurso estadual visa incentivar os servidores públicos 
LZ[HK\HPZ�H�JVU[YPI\xYLT�WHYH�H�TVKLYUPaHsqV�KH�NLZ[qV�
W�ISPJH�L�WHYH�H�TLSOVYPH�KH�X\HSPKHKL�KVZ�ZLY]PsVZ�W�ISPJVZ��
HStT�KL�PKLU[PÄJHY�L�NLYHY�UV]VZ�JVUOLJPTLU[VZ�LT�NLZ[qV�
W�ISPJH��YLJVUOLJLUKV��]HSVYPaHUKV��WYLTPHUKV�L�KP]\SNHUKV�
L_WLYPvUJPHZ�KL�TLSOVYLZ�WYm[PJHZ��PKLPHZ�L�WYVWVZ[HZ�WHZZx]LPZ�
de implementação. Composto pelas modalidades, Práticas 
Inovadoras de Sucesso e Ideias Inovadoras Implementáveis, o 
concurso enfoca a gestão orientada para resultados e a busca 
WLSH�LÄJPvUJPH��WYLJVUPaHUKV�H�TLSOVYPH�JVU[xU\H�KH�WYLZ[HsqV�
de serviços públicos. Atualmente o Prêmio encontra-se em sua 
��¡�LKPsqV��WYLTPHUKV�KLZKL������THPZ�KL����ZLY]PKVYLZ�KL�

��
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variadas mYLHZ�KL�H[\HsqV��JVTV�H�ZLN\YHUsH�W�ISPJH��TLPV�
HTIPLU[L��LK\JHsqV��KLU[YL�V\[YHZ��6Z�NHUOHKVYLZ�YLJLILT�
\TH�WYLTPHsqV�WLJ\UPmYPH��ILT�JVTV�IVSZHZ�WHYH�J\YZVZ�KH�
-\UKHsqV�KL�(WVPV�HV�+LZLU]VS]PTLU[V�KV�,UZPUV��*PvUJPH�L�
Tecnologia do Estado de Mato Grosso do Sul e da Universidade 
Estadual de Mato Grosso do Sul.

,T�4PUHZ�.LYHPZ��V�7YVNYHTH�KL�+LZLU]VS]PTLU[V�WHYH�
Retomada Econômica foi criado diante da necessidade de 
HNYLNHY�JVUOLJPTLU[VZ�WHYH�LSHIVYHsqV�KL�WVSx[PJHZ�LML[P]HZ�
X\L�HTWSPHZZLT�VZ�PU]LZ[PTLU[VZ�SVJHPZ��JYPHZZLT�TLSOVYLZ�
ambientes de negócio e fomentassem a geração de empregos 
L�V�LTWYLLUKLKVYPZTV��HZZPT�JVTV�V�KLZLU]VS]PTLU[V�
KL�JVTWVY[HTLU[VZ�L�[tJUPJHZ�KL�SPKLYHUsH�WHYH�TVIPSPaHY�
esforços e recursos na direção correta. 

(ZZPT��H�,ZJVSH�KL�.V]LYUV�KH�-\UKHsqV�1VqV�7PUOLPYV�H]HUsV\�
com a estruturação do referido Programa, o qual foi executado 
em parceria com a Secretaria de Estado de Desenvolvimento 
,JVU�TPJV��L�YLHSPaHKV�LU[YL������L�������ZLUKV�KPYLJPVUHKV�
a prefeitos e secretários de desenvolvimento econômico com o 
VIQL[P]V�KL�WYLWHYHY�LZZHZ�SPKLYHUsHZ�WHYH�PKLU[PÄJHY�L�JVUK\aPY�
ações para atrair novos investimentos, desenvolver negócios e 
gerar empregos nos níveis locais e regionais por meio de políticas 
econômicas de sucesso. 

4.
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-VYHT����OVYHZ�KL�MVYTHsqV�WHYH�HZ�
SPKLYHUsHZ�T\UPJPWHPZ�L���OVYHZ�KL�
VÄJPUHZ�Q\U[V�nZ�LX\PWLZ�[tJUPJHZ�KVZ�
municípios, totalizando 6 turmas que 
contemplaram cerca 300 lideranças 
municipais capacitadas e 150 
T\UPJxWPVZ�ILULÄJPHKVZ, durante os 
dois anos de execução. 
O programa trazia conteúdos e experiências municipais bem 
Z\JLKPKHZ�WHYH�LZ[PT\SHY�VZ�WHY[PJPWHU[LZ��(V�ÄUHS�[VKVZ�
produziram seus planos de retomada com o apoio da equipe da 
,.�-17�UV�MVYTH[V�KL�^VYRZOVW�

Em atuação conjunta com o Instituto Brasileiro de Educação 
LT�.LZ[qV�7�ISPJH�L�JVT�V�*LU[YV�KL�3PKLYHUsH�7�ISPJH��
H�,ZJVSH�KL�.V]LYUV�KH�-\UKHsqV�1VqV�7PUOLPYV�JYPV\�H�
*VT\UPKHKL�KL�7Ym[PJH�L�*VUOLJPTLU[V��HYLUH�X\L�THPZ�
tarde contou também com a participação de representantes 
de Escolas de Governo e Instituições de Ensino do Terceiro 
Setor voltados para Administração Pública com o objetivo 
KL�[YVJHY�L_WLYPvUJPHZ��JYPHY�L�JVTWHY[PSOHY�JVUOLJPTLU[V��
HTWSPHY�Z\HZ�YLKLZ�KL�YLSHJPVUHTLU[V��MHJPSP[HY�V�PU[LYJoTIPV�
de informações e novas ideias. 

��
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Tal estratégia revela-se especialmente interessante e 
[YHUZPsqV�L�PUxJPV�KL�UV]HZ�NLZ[�LZ��\TH�]La�X\L�UqV�Z}�
MHJPSP[H�WYVJLZZVZ�KL�ILUJOTHYRPUN�LU[YL�HZ�LZJVSHZ�KL�
NV]LYUV��JVTV�[HTItT�H[P]H�L�HWYV_PTH�HZ�KPMLYLU[LZ�
LX\PWLZ�KLZZHZ�PUZ[P[\Ps�LZ�LT�[VKV�V�WHxZ��MVY[HSLJLUKV��
KLZ[HY[L��H�YLKL�KV�.;9,.,�

(ZZPT��H�,ZJVSH�KL�.V]LYUV�KH�-\UKHsqV�1VqV�7PUOLPYV�H]HUsV\�
com a estruturação do referido Programa, o qual foi executado 
em parceria com a Secretaria de Estado de Desenvolvimento 
,JVU�TPJV��L�YLHSPaHKV�LU[YL������L�������ZLUKV�KPYLJPVUHKV�
a prefeitos e secretários de desenvolvimento econômico com o 
VIQL[P]V�KL�WYLWHYHY�LZZHZ�SPKLYHUsHZ�WHYH�PKLU[PÄJHY�L�JVUK\aPY�
ações para atrair novos investimentos, desenvolver negócios e 
gerar empregos nos níveis locais e regionais por meio de políticas 
econômicas de sucesso. 

,T�7LYUHTI\JV��o Centro de Formação dos Servidores e 
Empregados Públicos de Pernambuco (Cefospe), juntamente 
com outras Escolas de Formação parceiras - Escola Fazendária, 
Academia Integrada de Defesa Social e Escola Penitenciária - 
investiu em um Sistema de Gerenciamento de Informações de 
Cursos com vistas a atender a todo o Programa de Educação 
Corporativa estadual. 

6�ZPZ[LTH�MVP�KLZLU]VS]PKV�JVT�V�VIQL[P]V�KL�HNPSPaHY�V�
WYVJLZZV�KL�PUZJYPsqV�KVZ�ZLY]PKVYLZ�SVJHSPaHKVZ�UVZ�KP]LYZVZ�
T\UPJxWPVZ�KV�LZ[HKV"�HJVTWHUOHY�KL�[VKHZ�HZ�PUMVYTHs�LZ�
dos cursos do Cefospe em um único Sistema; facilitar o trâmite 
KVZ�WHNHTLU[VZ�KH�PUZ[Y\[VYPH�PU[LYUH�L�]PHIPSPaHY�H�JLY[PÄJHsqV�
digital dos participantes. 

��
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Dessa forma, tal sistema possibilita uma maior dinâmica e 
celeridade na realização e gestão dos cursos, revelando-se 
enquanto promissora prática para otimização de procedimentos 
HKTPUPZ[YH[P]VZ�L��SVNV��JVU[YPI\PUKV�WHYH�H�LÄJPvUJPH�
e economicidade.

*VT�M\SJYV�UH�3LP�U¢������������X\L�PUZ[P[\P�V�J\YZV�KL�WYLWHYHsqV�
à aposentadoria para servidor público estadual e dá outras 
providências, a Escola de Governo do Estado do Piauí (EGEPI) 
desenvolve o�7YVNYHTH�KL�7YLWHYHsqV�WHYH�V�(THUOq��JVT�
V�VIQL[P]V�KL�HJVSOLY�]VS\U[HYPHTLU[L�VZ�ZLY]PKVYLZ�JVT�
WVZZPIPSPKHKL�KL�ZL�HWVZLU[HY�UVZ�WY}_PTVZ�HUVZ��Z\H]PaHUKV�
o impacto que essa nova fase da vida pode causar e 
WYLJVUPaHUKV�WLSH�ZH�KL�TLU[HS�KLZZLZ�WYVÄZZPVUHPZ��

A preparação perpassa atividades para a tomada de consciência 
sobre o que representa essa nova etapa da vida, enfatizando 
a busca por novas áreas de interesse e ocupação, descoberta 
de novos potenciais, bem como a prevenção de eventuais 
JVUÅP[VZ�LTLYNLU[LZ��

*VT�MVJV�UV�ILT�LZ[HY�MxZPJV�L�WZPJVS}NPJV�KVZ�ZLY]PKVYLZ��
ZqV�KLZLU]VS]PKHZ�WHSLZ[YHZ��KPZJ\ZZ�LZ��TVTLU[VZ�KL�
LZJSHYLJPTLU[VZ��KPUoTPJHZ�KL�NY\WV��]P]vUJPHZ��LZJ\[H�
X\HSPÄJHKH�L�H[P]PKHKLZ�S�KPJHZ�

7.
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<T�NYHUKL�KLZHÄV�X\L�ZL�PTW�L�WHYH�HZ�LZJVSHZ�KL�NV]LYUV�
t�V�WHNHTLU[V�KV�]HSVY�YLMLYLU[L�H�OVYH�H\SH�KV�KVJLU[L��
Para minimizar esta questão, alguns estados recorreram ao 
WHNHTLU[V�KH�NYH[PÄJHsqV�WVY�LUJHYNV�KL�J\YZV�V\�JVUJ\YZV��
seguindo ao modelo do Governo Federal - que regulamentou tal 
WYm[PJH�WVY�TLPV�KV�+LJYL[V�U������� ������

Tal iniciativa pode contribuir para a redução da morosidade 
UVZ�WYVJLZZVZ�KL�JVU[YH[HsqV�KL�WYVMLZZVYLZ��contribuindo 
para a oferta de capacitação de forma regular, aliando o 
JVUOLJPTLU[V�[L}YPJV�n�WYm[PJH�HKTPUPZ[YH[P]H��HV�WVZZPIPSP[HY�H�
PTLYZqV�LT�JVU[L�KVZ�L�JVUOLJPTLU[VZ�X\L�N\HYKHT�THPVY�
proximidade com a realidade prática dos servidores.

8.

5V�(JYL��V�+LJYL[V�U����� �������WLYTP[P\�V�WHNHTLU[V�KH�
.YH[PÄJHsqV�WVY�,UJHYNV�KL�*\YZV�L�*VUJ\YZV��.,**��HVZ�
servidores estaduais ativos que eventualmente atuarem 
JVTV�PUZ[Y\[VYLZ��WHY[PJPWHYLT�KL�IHUJH�L_HTPUHKVYH�V\�KL�
comissão de certames. 

Em decorrência de tal legislação foi possível lançar edital 
para cadastro de instrutores em diversos cursos voltados à 
administração pública.

 �
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1m�UH�)HOPH��V�+LJYL[V�U����������������YL[PÄJHKV�WLSV�
+LJYL[V�U����������������YLN\SHTLU[V\�H�WYm[PJH�KH�
PUZ[Y\[VYPH�PU[LYUH��KLÄUPKH�JVTV�KVJvUJPH�L]LU[\HS�
KLZLTWLUOHKH�WVY�ZLY]PKVYLZ�W�ISPJVZ�LZ[HK\HPZ��Antes 
desta prática, a média de servidores capacitados anualmente era 
LT�[VYUV�KL�����ZLY]PKVYLZ��*VT�H�PUZ[Y\[VYPH��SVNV�UV�WYPTLPYV�
HUV��LZZL�U�TLYV�Z\IP\�WHYH�JLYJH�KL���TPS�ZLY]PKVYLZ�

([\HSTLU[L��H�TtKPH�HU\HS�KL�VMLY[H�KL�]HNHZ�WLSH�:LJYL[HYPH�
KH�(KTPUPZ[YHsqV�KV�.V]LYUV�KV�,Z[HKV�KH�)HOPH�LZ[m�UH�
faixa de 10 mil oportunidades de desenvolvimento e a média 
HU\HS�KL�ZLY]PKVYLZ�JVUJS\PU[LZ��X\L�MHaLT�V�J\YZV�H[t�V�ÄT��
t�KL�������WHY[PJPWHU[LZ��

O custo médio de um curso com instrutoria interna é cerca 
KL�����HWLUHZ�KV�]HSVY�JVIYHKV�WVY�\T�J\YZV�LX\P]HSLU[L�
JVU[YH[HKV�L_[LYUHTLU[L��*VTV�V�]HSVY�KH�OVYH�]HYPH�LT�M\UsqV�
da escolaridade, a instrutoria também se mostrou um fator 
de estímulo à escolarização, com boa parte dos instrutores 
investindo em sua própria formação.

���

,T�4PUHZ�.LYHPZ��V�+LJYL[V�U¢���� ��������[HTItT�
YLN\SHTLU[H�H�JVUJLZZqV�KH�.YH[PÄJHsqV�WVY�,UJHYNV�KL�
Curso ou Concurso.

11.
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7VY�ÄT��[HTItT�7LYUHTI\JV��H�WHY[PY�KV�+LJYL[V�U¢�
���  �������JYPH�H�0UZ[Y\[VYPH�0U[LYUH�UHZ�TVKHSPKHKLZ�
presencial, à distância e semipresencial, no âmbito do Poder 
Executivo Estadual. 

+LZZH�MVYTH��HZ�JHWHJP[Hs�LZ�KVZ�ZLY]PKVYLZ�L�LTWYLNHKVZ�
públicos estaduais vêm sendo ministradas pelo quadro 
WY}WYPV�KL�ZLY]PKVYLZ��JVU[YPI\PUKV�WHYH�V�PUJLU[P]V�H�
NLYHsqV��HWYPTVYHTLU[V�L�]HSVYPaHsqV�KL�[HSLU[VZ�PU[LYUVZ�
e a possibilidade de alavancar a capacitação e formação 
KLZZLZ�WYVÄZZPVUHPZ��WYLJVUPaHUKV�H�LJVUVTPJPKHKL�L�
LÄJPvUJPH�UH�JVUZLJ\sqV�KLZZHZ�Hs�LZ�

12.
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01  02  03  04  05  

Recomendações
As escolas de governo se conectam de forma singular com a agenda de 
transição de governos. ,UX\HU[V�PUZ[oUJPHZ�WYVW\SZVYHZ�KL�JVUOLJPTLU[VZ�
teóricos e práticos, bem como de competências gerenciais e de liderança, 
KL[tT�WV[LUJPHS�WHYH�JHWHJP[HY�L�X\HSPÄJHY�VZ�X\HKYVZ�W�ISPJVZ��MHaLUKV�ZL�
notar a importância da colaboração junto a outras áreas administrativas, em 
especial, a de gestão de pessoas. 

Nessa perspectiva, busca-se 
V�YLJVUOLJPTLU[V��ZVIYL[\KV�
dos principais stakeholders 
governamentais, como lideranças 
e dirigentes estratégicos das 
VYNHUPaHs�LZ�W�ISPJHZ��H�ÄT�KL�
que as escolas de governo possam 
ser assimiladas como espaços 
de v, propulsores de respostas 
e alternativas frente às variadas 
demandas decorrentes de processos 
de transição governamental. 
Assim, delimitam-se algumas recomendações que podem orientar a atuação 
das escolas de governo:
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01  02  03  04  05

Conclusão
Neste capítulo foram apresentadas a importância da agenda das 
LZJVSHZ�KL�NV]LYUV��VZ�KLZHÄVZ�WHYH�H�[YHUZPsqV�KL�NV]LYUV��Hs�LZ�LT�
andamento e um conjunto de boas práticas desenvolvidas pelas Escolas 
KL�.V]LYUV�UV�oTIP[V�KV�.Y\WV�KL�;YHIHSOV�ZVIYL�9LKL�KL�,ZJVSHZ�KL�
Governo dos Estados e do Distrito Federal (GTREGE). Evidentemente, não 
se trata de uma listagem exaustiva, mas sim, de iniciativas que detém potencial 
WHYH�ZLYLT�L_WSVYHKHZ��YLWSPJHKHZ�L�TLSOVYHKHZ��

6Z�WYPUJPWHPZ�KLZHÄVZ�VYP\UKVZ�KLZZHZ�WYm[PJHZ�ZL�HZZVJPHT�n�
ULJLZZPKHKL�KH�THU\[LUsqV�KL�\TH�YLKL�KL�WYVÄZZPVUHPZ�W�ISPJVZ�
LU]VS]PKVZ�L�LUNHQHKVZ��sobretudo diante das limitações presentes 
no setor público, como as restrições orçamentárias e a própria cultura 
organizacional que por vezes atravancam a consecução dessas iniciativas. 
Investir em ferramentas propulsoras da inovação, mostra-se uma saída para 
H�TVKLYUPaHsqV�L�HKHW[HsqV�MYLU[L�HVZ�UV]VZ�KLZHÄVZ�KLJVYYLU[LZ�KL�\T�
processo de transição.

A aposta no aperfeiçoamento dos servidores públicos deve ser uma 
constante. É preciso pensar que os efeitos positivos decorrentes da expertise 
L�X\HSPÄJHsqV�KLZZLZ�WYVÄZZPVUHPZ�YLK\UKHYqV�UH�WYm[PJH�W�ISPJH�JVTWL[LU[L�
e na prestação de serviços de excelência para a população, contribuindo 
WHYH�H�YLHSPaHsqV�KL�WYVJLZZVZ�KL�[YHUZPsqV�WYVÄZZPVUHS�L�[YHUZWHYLU[L��Além 
KPZZV��H�LML[P]HsqV�KL�WHYJLYPHZ��ZLQH�WHYH�H�LZ[Y\[\YHsqV�KL�J\YZVZ�L�
[YLPUHTLU[VZ��ZLQH�WHYH�Hs�LZ�KL�ILUJOTHYRPUN��[HTItT�ZL�TVZ[YH�\TH�
boa alternativa.
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Portanto, o GTREGE pretendeu com este capítulo apresentar de forma 
exploratória o que vem sendo desenvolvido pelas Escolas de Governo, em 
termos de boas práticas que podem perpetuar e serem otimizadas num futuro 
YLJLU[L��(V�LTWYLLUKLY�[HS�LZMVYsV��[LT�ZL�KLSPTP[HKH�H�KLÄUPsqV�HPUKH�
PUJPWPLU[L�KL�\TH�TL[VKVSVNPH�KL�NLZ[qV�KL�JVUOLJPTLU[V�JVT�HS[V�WV[LUJPHS�
de impacto em transições de governos. 

5LZZH�WLYZWLJ[P]H��LUX\HU[V�WLY[PULU[L�VWVY[\UPKHKL�KL�MVY[HSLJPTLU[V�
e visibilidade da rede das Escolas de Governo e do alcance em termos 
KH�L_WHUZqV�KL�JVUOLJPTLU[VZ�LZZLUJPHPZ�WHYH�H�HKTPUPZ[YHsqV�W�ISPJH��
]PZS\TIYH�ZL�V�WV[LUJPHS�WHYH�V�KLZLU]VS]PTLU[V��JVTWHY[PSOHTLU[V�
e gerenciamento dessas iniciativas. Transcendendo barreiras e reunindo 
KPMLYLU[LZ�PUZ[P[\Ps�LZ�H�WHY[PY�KV�WYVW}ZP[V�KL�KLZLU]VS]LY�L�X\HSPÄJHY�
ZLY]PKVYLZ�L�HNLU[LZ�W�ISPJVZ��V�.;9,.,�YLMVYsH�ZL\�LTWLUOV�L�JYLUsH�
no potencial transformador das mais variadas formas de aprendizagem e 
[YHUZTPZZqV�KL�JVUOLJPTLU[VZ�
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Siga conectado:
Endereço
SRTVS quadra 701, Edifício Embassy Tower, 
bloco K, salas 527/528- Brasília / DF
 
E-mail
consad@consad.org.br
 
Telefone
(61) 3322-5520
 
Instagram e Twitter
@consadbr

Leia os outros 
capítulos do Guia de 
Transição de Governo!

ACESSAR ONLINE
consad.org.br/meuguia

Conte com uma Aliança 
de parceiros para fazer a 
sua transição de impacto, 
com impacto.
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