
CARTA AOS GOVERNADORES ELEITOS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL

EXCELENTÍSSIMO SENHOR(A) GOVERNADOR(A),

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. 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 aos governadores eleitos ou reeleitos o Book de Transição  

de Governo para a Transformação Digital e um acervo de conteúdos e rede de comunicação, 

que é a Plataforma GTD, onde um dos documentos é o plano de 100 ações de Governo Digital  

para os 100 primeiros dias de Governo. Este material destaca pontos importantes para que a 

nova  equipe  de  governo  consiga  realizar  mudanças  estratégicas,  com  base  em  dados  e  

evidências.  Além disso,  poderá também orientar  atuação com base no aproveitamento de 

práticas  de  sucesso  das  diversas  unidades  da  federação.  É  importante  ressaltar  que  a 

concepção deste material contou com a colaboração de técnicos, servidores públicos, das 27  



unidades federativas  do 

Brasil. 

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 da sua UF 

pode ser fator fundamental neste momento de transição de governo.  Essa é uma decisão 

estratégico-política  que  irá  se  configurar  como  pilar  essencial  ao  sucesso  do  seu  futuro 

governo  digital,  bem  como  peça-chave  para  a  construção  de  um  Brasil  mais  humano,  

competitivo e digital.

Esperando colaborar com o sucesso das novas gestões das unidades da federação,

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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