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OCDE – Peer Review sobre Governo Digital no Brasil 
 

Aproveitando os Benefícios da Transformação Digital do Setor Público 
 

 

Seminário de Abertura – 4 de julho de 2017 
 

Local: Espaço Nexus, Enap 

Brasília, Brasil 
 
 
À luz da rápida digitalização das sociedades e da economia, o Brasil, como outros países e parceiros da OCDE, 
enfrenta o desafio de aproveitar o uso de tecnologias digitais em todo o setor público brasileiro e em diferentes 
áreas de políticas públicas para se manter competitivo em um mundo globalizado. Alcançar a digitalização do setor 
público é fundamental para estimular a produtividade do setor público, formular e implementar políticas e serviços 
públicos orientados para os usuários e por meio do uso de dados, e facilitar a vida cotidiana dos cidadãos. 
 
A OCDE está realizando um Peer Review sobre Governo Digital para auxiliar o Brasil a identificar os pontos fortes e 
as áreas de melhoria em suas políticas e programas governamentais digitais. Este trabalho consiste na elaboração e 
um estudo, em colaboração com especialistas (peers) de países membros da OCDE, com o intuito de fornecer 
recomendações implementáveis em políticas estratégicas, baseadas nas melhores práticas dos países membros da 
OCDE. Essas recomendações seguirão uma abordagem baseada na transferência de políticas, portanto, centrada na 
sua implementação no contexto brasileiro. Assim, os peers contribuirão para informar o desenvolvimento e 
implementação de políticas futuras no Brasil1. 
 
A revisão será centrada em três áreas principais de análise: 
 

1) Fortalecimento da governança e da estrutura institucional de governo digital;  

2) Avaliação das capacidades das instituições públicas para implementar estratégias de governo digital; e 

3) Uso de tecnologias digitais para promover a abertura e a melhoria na entrega de serviços públicos. 

 
A reunião de lançamento reunirá o secretariado da OCDE, os peers internacionais do Canadá, Itália e México e 
representantes de alto nível da administração brasileira para discutir a transformação digital do setor público 
brasileiro, concentrando-se em experiências concretas e ações políticas para um governo melhor. A reunião será útil 
para apresentar o quadro analítico subjacente da OCDE, os principais marcos e o cronograma do projeto para o Peer 
Review sobre Governo Digital no Brasil. 
 
O evento marca também o início dos trabalhos dos peers, que será seguido por reuniões com especialistas de 
governo, pesquisas, apresentações de relatórios intermediários, e outras atividades complementares.  
 

  

                                                      
1 Digital Government Review of Brazil, Terms of Reference, 2016. 
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AGENDA  
  

09h00 – 09h30 Fala de Abertura 
 • Marcelo Guaranys, Subchefe de Análise e Acompanhamento de Políticas Governamentais da Casa Civil da 

Presidência da República; 

• Marcelo Pagotti, Secretário de Tecnologia da Informação e Comunicação do Ministério do Planejamento; 

• Luis Felipe Salin Monteiro, Diretor do Departamento de Modernização da Gestão Pública (Inova) da 

Secretaria de Gestão do Ministério do Planejamento; 

• Francisco Gaetani, Presidente da Escola Nacional de Administração Pública - ENAP; 

• Barbara Ubaldi, Chefe da unidade de Governo Digital e Dados Abertos da OCDE. 

09h30 – 10h30 Formatando a Transformação Digital do Governo 
 O mundo é cada vez mais digital e os governos fazem parte desse processo. Os cidadãos hoje estão mais 

conectados e informados do que nunca e a digitalização está aumentando suas expectativas. Espera-se que o 
setor público seja cada vez mais conveniente, progressivamente eficiente e efetivo, capaz de responder às 
necessidades dos cidadãos e das empresas com abordagens mais simples e adaptadas. 
 
O constante surgimento de novas tendências, soluções e abordagens e a rápida apropriação da transformação 
atual pela maioria dos setores sociais e econômicos dos países da OCDE estão induzindo positivamente para a 
mudança nos setores públicos. Esta sessão irá discutir por que os governos precisam liderar a transformação 
digital, concentrando-se na experiência brasileira e no papel das Peer Reviews de Governo Digital da OCDE. 
 

• A Estratégia de Governança Digital brasileira 

Wagner Silva de Araujo, Diretor do Departamento de Governo Digital do Ministério do Planejamento 

• • Auxílio à Transformação Digital do Setor Público Brasileiro  

Barbara Ubaldi, Chefe da unidade de Governo Digital e Dados Abertos da OCDE 

As apresentações serão seguidas por uma sessão de perguntas e respostas. 

10h30 – 10h45 Intervalo – Coffee Break 
 

10h45 – 12h45 Discussão em mesa redonda: a transformação digital como ferramenta para atingir objetivos políticos mais 
amplos 
Esta mesa redonda permitirá aos peers da OCDE do Canadá, Itália e México compartilharem as experiências de 
seus países sobre o desenvolvimento do governo digital. Os representantes de alto nível da administração 
brasileira apresentarão brevemente a principal ação de governo digital de suas unidades, debaterão as 
experiências internacionais e as oportunidades para conectá-las ao cenário de transformação digital brasileira. 
 
Moderadores:  

• Barbara Ubaldi, Chefe da unidade de Governo Digital e Dados Abertos da OCDE 

Luis Felipe Salin Monteiro, Diretor do Departamento de Modernização da Gestão Pública (Inova) do 

Ministério do Planejamento 

Pares da OCDE 

• Pascale Elvas, Diretora do comitê técnico para Inovação em Serviços Digitais do Conselho do Tesouro do 

Canadá; 

• Enzo De Fevre, Especialista sênior da Agência Itália Digital da Presidência do Conselho de Ministros da 

Itália; 

• Yolanda Martinez, Chefe da unidade de Governo Digital do Ministério da Administração Pública do 

México. 

12h45 – 13h00 Fala de Encerramento 

• Guilherme de Almeida, Diretor de Inovação e Gestão do Conhecimento da ENAP 
 


