
CARTA À PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA REPÚBLICA,

O Grupo de Transformação Digital dos Estados e Distrito Federal - GTD.GOV é uma 

rede  nacional  que  reúne  especialistas  em transformação digital  dos  Governos  Estaduais  e 

Distrital de todo o Brasil.  Esta rede de servidores públicos se conectou em 2019, quando o  

GTD.GOV  foi  criado  pelo  CONSAD  –  Conselho  Nacional  de  Secretários  de  Estado  de  

Administração e pela ABEP-TIC – Associação Brasileira de Entidades Estaduais de Tecnologia  

da Informação e Comunicação. 

Pela primeira vez no Brasil as áreas de gestão, negócio e Tecnologia da Informação se 

uniram em torno de uma pauta visando olhar a Transformação Digital, tanto sob a ótica dos  

Negócios de Governo, quanto da Tecnologia, com prioridade para a experiência dos usuários 

dos serviços públicos. É o propósito que move uma rede de especialistas em Governo Digital  

que atuam em diversas áreas da administração pública estadual nas 27 unidades da federação, 

com objetivo de construir um Estado por meio digital que possa melhorar a vida das pessoas 

sem excluir camadas vulneráveis da sociedade. 

Portanto, o GTD.GOV se apresenta como um agente estratégico, capaz de atuar de  

maneira eficiente e rápida, compartilhando dados e informações importantes sobre o governo 

digital, e que pode facilitar o processo de transição dos governos, mostrando o que está sendo 

feito e apoiando a tomada de decisões sobre avanços necessários, pois a máxima do GTD.GOV  

é apoiar o planejamento de ações de impacto que possam contribuir com o fortalecimento do  

governo digital nas Unidades da Federação. 

Neste sentido, o GTD.GOV oferece ao Presidente da República do Brasil um ambiente 

de  colaboração,  onde  servidores  e  empregados  públicos,  especialistas  em  implementar 

políticas públicas de governo digital nos 27 Estados e Distrito Federal, poderão colaborar com  

os avanços futuros do governo digital brasileiro. A riqueza e a diversidade de expertises deste 



grupo constituem  uma 

premissa para construção de uma estratégia nacional para o governo digital brasileiro mais  

próxima da realidade onde as pessoas do Brasil vivem. 

Sob  a  perspectiva  de  uma  Estratégia  Nacional  de  Governo  Digital  e  conforme  a 

regulamentação do decreto N.  11.260/2022 do governo federal,  é  importante pontuarmos 

algumas ações macro estratégicas e prioritárias que devem ser observadas no próximo ciclo de 

Governo:

● Criação de um modelo de Governança das Estratégias Nacionais de Governo Digital de 

forma federada, com discussão e definições de forma colaborativa entre as 3 (três) 

esferas do país;

● Atenção à agenda do projeto do documento de identificação nacional do cidadão;

● Definição de um padrão nacional de interoperabilidade de dados, serviços e aplicações 

entre as esferas e seus serviços;

● Atenção à ação da Base Nacional de Serviços Públicos do país conforme regulamentou 

a Lei 14.129 (Lei de Governo Digital).

Outro ponto importante, é que entendemos que há diversas agendas que convergem 

para  o  processo  de  Transformação  Digital,  como  o  processo  de  inclusão  digital,  muito  

trabalhado  pela  agenda  de  comunicação,  assim  como  o  processo  de  desenvolvimento  de 

projetos  que  irão  potencializar  o  processo  de  desenvolvimento  econômico  e  inovação, 

principalmente com ações  que envolvam as  GovTecs  (Startups para  Governo),  entretanto,  

entendemos que a agenda focado no processo de Governo Digital acaba sendo uma agenda 

mais  transversal  do  Governo,  envolvendo  toda  estrutura  de  governo  e  diversos  atores, 

possibilitando o processo de modernização da gestão pública e a melhoria da prestação de  

serviços públicos ao cidadão.

Por fim, vale dizer que a convergência de esforços e reconhecimento de servidores e  

empregados  públicos  que  estão  imbuídos  de  um  espírito  público  que  inspira,  mobiliza  e 

orienta a construção do governo digital que está melhorando a vida dos cidadãos do Brasil 

pode ser fator fundamental neste momento de transição de governo. Além disso, promover 

uma  integração  regional  e  nacional  que  fortaleça  as  relações  entre  as  esferas  estadual  e  

federal são  decisões estratégicas-políticas que se configuraram como pilares essenciais  ao 

sucesso do futuro governo digital, bem como peças-chave para a construção de um Brasil mais 

humano, competitivo e digital.



Esperando 

colaborar com o sucesso da nova gestão federativa do Brasil,

Atenciosamente.

__________________________________________________

FABRÍCIO CYRINO BARBOSA

Presidente do CONSAD

__________________________________________________

JOSÉ LUTIANO COSTA DA SILVA

Coordenador Nacional do GTD.GOV – ABEP-TIC

Presidente do Conselho das Associadas da ABEP-TIC
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