
ALIANÇA  PELA  INOVAÇÃO
E  SUSTENTABILIDADE



Trabalhar numa estratégia que potencialize o uso
sustentável da biodiversidade brasileira alinhada com
o desenvolvimento de capacidades locais e que
resulte na melhoria da geração de renda e da
qualidade de vida por meio do fomento às atividades
produtivas sustentáveis.

Contribuir para a promoção efetiva do
desenvolvimento sustentável por meio da atuação
em rede e da construção coletiva de soluções
inovadoras para o bem-estar ambiental, social e
econômico

Articular, viabilizar e disseminar iniciativas que
promovam um Brasil mais inovador e digital

Fomentar iniciativas que promovam a justiça social e
o desenvolvimento sustentável de periferias urbanas
e contribuam para o enfrentamento das
desigualdades socioespaciais das grandes cidades,
em articulação com diversos agentes da sociedade
civil, de instituições de pesquisa, do Estado e do
mercado.

Organizações
da Aliança



Fomentar inovação,

conectando diferentes
atores estratégicos,

para promover cidades
mais sustentáveis e
orientadas às pessoas.
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Programa de Desenvolvimento de Capacidades
Institucionais em Governos Locais

Fazer a imersão e mobilização de prefeitos/as recém eleitos/as; 

Capacitar altos/as gestores públicos e implementadores/as. 

Objetivos
Construir capacidades nos governos locais para formulação e implementação de estratégias de transformação

digital e desenvolvimento urbano sustentável

1.

2.

Acelerando a
Transformação Digital

no Setor Público
(Insper)

Liderando para o
Desenvolvimento -
Formação de Novos

Prefeitos e Altos
Gestores (ENAP)



Cardápio de
ferramentas
e conteúdos

MAPA  DE  SISTEMA  DE
TRANSFORMAÇÃO
DIGITAL

01
INTRODUÇÃO  AO
GOVERNO  DIGITAL

MATRIZ  DE  MATURIDADE
PARA  TRANSFORMAÇÃO
DIGITAL

02
03

04 10  PASSOS  PARA  A
TRANSFORMAÇÃO
DIGITAL

Objetivo
Ofertar ferramentas e conteúdos que

apoiem gestores públicos na

implementação de ações e planos de

transformação digital.

05 PORTFÓLIO  DE  BOAS
PRÁTICAS  DE
TRANSFORMAÇÃO  DIGITAL
EM  ESTADOS



Mapa de Sistema de Transformação
Digital em Municípios

Encontrar  pontos  de
alavancagem ,  nos  quais  já  há
organizações  trabalhando .  

Facil itar  a  colaboração  dentro
do  ecossistema  de  inovação
Disponibil izar  o  resultado  para
gestores  públicos

Objetivo:
Entender  como  funcionam  os
processos  de  transformação  digital
em  cidades  no  Brasi l ,  registrando
esse  entendimento  na  forma  de  um
mapa  de  um  sistema  complexo .

Com  isso  queremos :

1 .

2 .

3 .



Introdução ao Governo Digital
Publicação Estonia Hub

Como  o  f izeram?

Quais  os  principais  desafios  enfrentados  e  de  que
forma  foram  superados?

Quanto  custou ,  como  foi  f inanciado  e  quanto  tempo
levou?

É  possível  que  outros  governos  (e  suas  diferentes
esferas )  também  o  façam?

Por  onde  começar?

Objetivo:
Ofertar  um  material  introdutório  sobre  o  que  consiste  e
no  que  implica  fazer  um  processo  de  transformação
digital  (glossário  de  transformação  digital ) .

Conteúdo:
Sobre  o  processo  de  desburocratização  e  digital ização  da
Estônia ,  as  grandes  perguntas  que  se  colocam  são :



Matriz de Maturidade de
Transformação Digital de Municípios

LocalDigital  -  UK  

OCDE  -  Digital  Government  Toolkit  

Otimiza  -  Meu  Município

BID  -  Matriz  de  Maturidade  de  Transformação

Digital  de  Estados

Objetivos: 
Construir  uma  ferramenta  de  diagnóstico  de

maturidade  em  transformação  digital  que  permita

maior  clareza  da  situação  do  município  para  adotar

de  novas   práticas ,  buscar  formas  novas  formações ,

buscar  parcerias ,   util ização  de  vocabulário

comparti lhado  etc .

Referências:
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Guia para Transformação Digital de
Estados e Municípios

CONSTRUÇÃO
COLABORATIVA  COM
OS  PARCEIROS  DA

REDE  GOV .BR

LANÇAMENTO  NA
SEMANA  DE

INOVAÇÃO  DA  ENAP

OFICINA  COM
GESTORES  PÚBLICOS

PARA  TESTAR  E
VALIDAR  O  GUIA

SISTEMATIZAÇÃO
DE  APRENDIZADOS

DA  SGD

COLETA  DE
EXPERIÊNCIAS  DE

SUCESSO  DE  ESTADOS
E  MUNICÍPIOS

DISPONIBILIZAÇÃO
PARA  GESTORES

PÚBLICOS  (JAN /2021)

DESENVOLVIMENTO
DA  FERRAMENTA

VIRTUAL

ALIANÇA
CAF
BID

BNDES

19 .11 ,  das  14h  às  16h

Debate
Apresentação  do  Guia

Oficina  com  gestores  públicos
inscrição :

https : / /semanadeinovacao .enap .gov .br /

Jornada de construção do Guia



Guia para Transformação Digital de
Estados e Municípios

Os 10 passos 

Texto  explicativo

Cases  de  estados  e

municípios  (com  l inks)

Lista  de  atividades

Cada  passo  possui :  

1 .

2 .

3 .



Portfólio de Boas Práticas de
Transformação Digital em Estados
Grupo de Transformação Digital (CONSAD e ABEP)

Casos  em  Transformação  Digital ;

Estratégias ,  metodologias ,  processos  e  modelos  de  governança  e  gestão  para  a

TransformaçãoDigital

Soluções  de  Tecnologia  da  Informação  e  da  Comunicação  para  a  Transformação

Digital

Legislação  (Leis ,  Decretos  etc . )  existente  e  aplicável  à  temática .

Objetivo:
Construir  um  portfól io ,  no  formato  de  um  banco  de  conhecimento ,  para  catalogar ,

comparti lhar  e  disseminar  as  boas  práticas  de  Transformação  Digital  dos  Governos

Estaduais  e  Distrital ,  com  ênfase  inicial  em  áreas  relevantes  do  setor  público

contemplando :
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GOVERNOS  DO  FUTURO  (GOVE)

30 de novembro a 03 de dezembro

6a  REUNIÃO  GERAL  DO  GTD
19 e 20 de novembro

IMPACT  MORNINGS
25 de novembro

SEMANA  DE  INOVAÇÃO
DA  ENAP
16 a 19 de novembro

LANÇAMENTO  DO  PROGRAMA
LIDERANDO  PARA  O
DESENVOLVIMENTO
dezembro (a confirmar)



Obrigada!


