
RELATÓRIO FINAL 

1 -  DADOS DO EVENTO 

Nome: 4ª. Semana de Inovação – Serviço Público para o Futuro 

Data:  26 a 29 de novembro de 2018 

Local de realização: Instituto Serzedello Corrêa – ISC / TCU 

2 -  OS OBJETIVOS ALCANÇADOS 

A 4ª. Semana de Inovação – Serviço Público para o Futuro - foi realizada em 4 dias de 

evento, repletos de atividades interessantes e inspiradoras. Foram discutidos 

possibilidades e desafios da inovação e novas aplicações da tecnologia como ferramenta 

estratégica. 

3 - QUANTIFICAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO PÚBLICO ALVO PRESENTE NO EVENTO 

Cerca de 3.073 participantes foram inscritos no site e 1.338 foram credenciados no 

evento, entre eles, especialistas e dirigentes dos governos federal, estadual e 

municipal; representantes dos poderes Legislativo e Judiciário; do Ministério Público; 

de governos estrangeiros e organizações internacionais; de instituições de ensino e 

pesquisa e da sociedade em geral. 



4 - INFORMAÇÕES E NÚMEROS GERAIS 

A 4ª Semana de Inovação reuniu 1.338 pessoas de diferentes setores - servidores 

públicos, dirigentes do governo, políticos, pesquisadores, lideranças empresariais e 

empreendedores cívicos – envolvidos no debate e na prática da inovação no setor 

público brasileiro, debatendo e compartilhando experiências referentes a  inovações e 

suas aplicações em políticas públicas, novas tendências em tecnologia e seus usos para 

gerar valor público, transformação digital no governo e promoção da sustentabilidade, 

inclusão, e diversidade por meio da inovação. Contamos com pessoas de diversas 

cidades e estados (São Paulo, Espírito Santo, Bahia, Paraná, Santa Catarina, Rondônia, 

Rio de Janeiro, Goiás, Pernambuco e outros), que vieram à Brasília especialmente para 

participar do evento. 

A abertura do evento ocorreu no dia 26/11 e contou com a participação do Presidente 
da República, Michel Temer, além de inúmeras autoridades e aproximadamente 800 
pessoas. A abertura incluiu: 

• o lançamento da Rede de Governo Digital (Gov.br) pelo Presidente da
República;

• a premiação do Concurso de Inovação da ENAP; e

• a premiação dos contemplados pelo Prêmio Inova MP.

O evento contou com um total de 3.073 inscritos e a transmissão online pelo canal do 

Ministério do Planejamento no Youtube (https://www.youtube.com/mpstreaming) 

somou 4.894 visualizações nos 04 dias de evento. A página do evento 

(www.planejamento.gov.br/semana) contou com 182.338 acessos. O aplicativo 

Eventool contou com 6.427 acessos, sendo 4211 pela web e 2216 pelo aplicativo 

móvel. 

O evento também contou com uma excelente repercussão nas redes sociais. A conta 

do Twitter do Ministério do Planejamento teve mais de 420 mil impressões 

relacionadas à Semana de Inovação, representando um aumento de 232% no período 

do evento. Já o Facebook contou com quase 30 mil posts e menções à Semana. 



O público presente superou as expectativas da organização, que esperava entre 800 a 

1000 pessoas no evento. Além disso, o número de participantes mais que dobrou em 

relação à edição anterior, que alcançou 600 pessoas presentes e 1200 inscritos. 

Quanto ao número de visualizações online, esse quantitativo também aumentou 

significativamente, em quase 5 vezes, posto que em 2017, tivemos cerca de 1000 

participantes online. 

Números em destaque: 

• 1.338 pessoas credenciadas no evento;

• 4.894 visualizações no Youtube;

• 182.338 acessos à página do evento;

• 6.427 acessos pelo aplicativo Eventool;

• 420 mil impressões no Twitter;

• 30 mil e menções no Facebook.

Foram 4 dias de evento com diversas atividades, dentre palestras, oficinas, mesas, 

prêmios, atrações especiais, como escape room e experiência de realidade virtual, e 

lançamentos de livros e publicações, reunindo nomes reconhecidos dos cenários 

nacional e internacional. 

Em suma, tivemos: 

• 17 palestras no auditório;

• 25 oficinas;

• 11 mesas redondas;

• 2 atrações especiais;

• 29 casos de inovação de órgãos de governo; e

• lançamento de livros e publicações.

Foram realizadas mais de 80 atividades em 4 dias de evento, cujos resultados 

superaram as expectativas iniciais em termos de público. Para a realização de todas 

essas atividades, contamos com mais de 100 palestrantes e especialistas nacionais e 

internacionais no total. 



5 - AVALIAÇÃO DO EVENTO 

O evento contou com o aplicativo Eventool como ferramenta para os participantes 

acessarem a programação e interagirem com palestrantes e com a organização. 

Por meio do aplicativo, os participantes puderam avaliar o evento como um todo. A 

avaliação média foi de 9,1 e a maior parte dos respondentes elogiou o evento e a sua 

organização.  

Os pontos preferidos do evento foram, nessa ordem: 

1. Palestras no auditório

2. Aplicativo do evento

3. Oficinas

4. Mesas Redondas

5. Credenciamento

6. Experiência de realidade virtual

Os pontos indicados como menos interessantes foram, nessa ordem: 

1. Coffee Break

2. Abertura do evento

3. Lançamentos de livros e publicações

As poucas críticas que foram feitas relacionaram-se sobretudo ao áudio e tradução, ar 

condicionado muito forte, internet de baixa qualidade e credenciamento no primeiro 

dia (quando houve a presença do Presidente).  

6 - ATIVIDADES REALIZADAS 

A seguir, informações específicas sobre cada atividade são apresentadas. 

6.1 - Palestras no auditório principal 

Objetivo:  

Apresentações criativas e dinâmicas sobre temas variados tendo em vista compartilhar 

experiências e provocar engajamento e inspiração na audiência em relação a iniciativas 

inovadoras no setor público brasileiro e em outros países. 



Principais temas: 

“O cidadão como prioridade do governo”, “Um futuro sustentável para o serviço 

público”, “Controle: Empoderando a inovação”, “Reflexões sobre a jornada de 

Transformação Digital do Setor Público no Brasil” e “Futuros possíveis”.  

Números e resultados alcançados: 

 O evento contou com 17 palestrantes internacionais, representando diferentes 

instituições (OCDE, Universidade de Birmingham, Agência de Modernização 

Administrativa de Portugal, Unidade de Insights Comportamentais do Governo da 

França, Serviço de Governo Digital do Reino Unido, Comissão Europeia, Centro para 

Ideias e Inovação da Dinamarca, Copenhagen Institute for Future Studies, Prefeitura 

de Paris, etc) e países, como Portugal, Reino Unido, Bélgica, Colômbia, Dinamarca, 

Finlândia e França.  

Participaram também 4 palestrantes brasileiros sendo um deles o Secretário de 

Tecnologia da Informação e Comunicação do Ministério do Planejamento, 

Desenvolvimento e Gestão e os outros representando o Instituto de Tecnologia e 

Sociedade do Rio de Janeiro (ITS-Rio), Olabi e o MindLab, laboratório de inovação do 

governo da Dinamarca.  

Em cada um dos dias, mais de 700 pessoas assistiram às palestras presencialmente 

(além da capacidade máxima do auditório – cerca de 500 lugares – foram 

disponibilizadas várias salas do ISC para transmissão, chegando a mais de 700 pessoas 

por dia). 

Os números superaram as expectativas iniciais. As apresentações exibiram um alto 

nível de conhecimento e trouxeram informações valiosas sobre os temas e tendências 

para o futuro da gestão pública e a melhoria dos serviços públicos em geral. 



6.2 - Momento Holofote 

Objetivo:  

Espaço reservado à apresentação de casos inovadores, compartilhamento de 

experiências e histórias e lançamento de soluções tecnológicas ou de gestão de 

instituições que atuem na área pública. 

Principais temas: 

O custo da burocracia para o cidadão, Rede InovaGov, inovação nas compras públicas 

e nas contratações do governo, digitalização de serviços públicos e seus resultados, 

plataformas e aplicativos para os usuários de serviços, dados abertos, pesquisas de 

satisfação e de gestão da qualidade em serviços, dentre outros. 

Números e resultados alcançados: 

Foram apresentados no Momento Holofote 29 projetos ou casos, representando 

diferentes instituições e diversos níveis de governo (Presidência da República, 

Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, Caixa Econômica Federal, 

Dataprev, Ministério da Justiça, INSS, Ministério do Meio Ambiente, Agência Nacional 

de Saúde Suplementar – ANS, Microsoft, Secretaria de Estado de Gestão e Recursos 

Humanos do Espírito Santo (SEGER/ES), Justiça Federal de Santa Catarina, Ministério 

Público Federal, dentre outras).  

Em cada um dos dias, cerca de 200 pessoas assistiram às apresentações do Momento 

Holofote, que ocorreram na parte da tarde, simultaneamente a outras atividades 

(oficinas e mesas). 

Os números também extrapolaram as expectativas originais, tanto em termos de 

número de apresentações como de público expectador. O Momento Holofote foi 

importante para dar visibilidade aos projetos inovadores implementados não apenas 

pelo governo federal, como também pelas administrações subnacionais e por 

diferentes esferas. Além disso, possibilitou um rico networking entre participantes do 

evento de modo geral. 



6.3 - Oficinas 

Objetivo:  

Espaços destinados à aprendizagem de forma integrativa, interativa e “mão na massa”. 

Principais temas:  

Inovação com foco no cidadão, gamificação, contratação de startups no governo, 

design da experiência de acesso ao serviço público, principais resultados dos peer 

reviews da OCDE (Sistema de Inovação do Serviço Público do Brasil, Habilidades de 

inovação e liderança no serviço público do Brasil e Governo Digital do Brasil: Rumo à 

Transformação Digital do Setor Público), uso de realidade virtual na gestão pública, 

conhecendo plataformas de governo, inovação nas Transferências da União, Design 

Thinking na administração pública, nudges, futurismo, storytelling e pitch, inteligência 

artificial, etc.  

Números e resultados alcançados: 

Foram realizadas 25 oficinas em 3 dias (27, 28 e 29/11). Mais de 40 

palestrantes/facilitadores envolvidos de diferentes organizações públicas e privadas, 

nacionais e internacionais ofereceram mini-cursos e oficinas, como OCDE, 

Universidade de Birmingham, Serviço de Governo Digital do Reino Unido, Copenhagen 

Institute for Future Studies, Universidade Federal de Alfenas, EloGroup, Ministério do 

Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, Laboratório de Inovação na Gestão do 

Espírito Santo (LabGes), Tribunal de Contas da União (TCU), Enap, GERE Consultoria, 

Dataprev, Nic.br, etc.  

Mais de 500 pessoas participaram das oficinas, que ocorreram na parte da tarde, 

simultaneamente a outras atividades (momento holofote e mesas redondas), 

alcançando a totalidade da ocupação dos espaços destinados a elas. As oficinas 

possibilitaram ao público um aprendizado rápido e dinâmico, relacionado a temas 

específicos e direcionado por expositores nacionais e internacionais com autoridade e 

reconhecimento em diferentes áreas. As oficinas auxiliaram na capacitação e 

treinamento de curta duração de centenas de participantes, também superando as 

expectativas originais da organização do evento. 



6.4 - Mesas Redondas 

Objetivo:  

Espaços reservados para a discussão e debate de temas específicos, com a participação 

de especialistas.  

Principais temas: 

Confiabilidade e segurança de governo digital, simplificação da interação entre 

cidadãos e governo, controle e inovação, transformação digital do setor público, 

governança e gestão de dados, inteligência artificial, tecnologias humanas, estados e 

cidades inteligentes, dentre outros. 

Números e resultados alcançados: 

Foram realizadas 11 mesas em 3 dias (27, 28 e 29/11). Mais de 60 

palestrantes/debatedores envolvidos de diferentes organizações públicas e privadas, 

nacionais e internacionais, como Universidade de Brasília, Universidade Federal do Rio 

Grande do Sul, BNDES, IPEA, Anatel, Gartner, Microsoft, Accenture, Rede Brasileira de 

Cidades Inteligentes, OCDE, CGU, etc. 

Mais de 200 pessoas participaram das mesas, que ocorreram na parte da tarde, 

simultaneamente a outras atividades (momento holofote e oficinas). Assim como as 

demais atividades, a presença do público superou o esperado e alcançou o limite de 

ocupação dos espaços destinados a elas.  

As mesas abordaram temas centrais para a inovação e transformação do setor público, 

possibilitando um debate dinâmico e informal, com interação entre os presentes. As 

mesas complementaram a proposta do evento e colocou os participantes em contato 

com as tendências e discussões mais atuais relacionadas aos serviços públicos. 

6.5 - Atrações especiais 

O evento contou com duas atividades diferenciadas e voltadas para complementar e 

diversificar a experiência e o aprendizado dos participantes no evento. As atrações 



especiais consistiram em uma sala de escape room – um jogo simulado em que um 

desafio precisa ser resolvido em grupo e em um breve intervalo de tempo – e uma sala 

com equipamentos de realidade virtual – para que os participantes conhecessem como 

essa tecnologia pode ser utilizada para formular e executar políticas públicas mais 

efetivas. 

a) Escape room

Objetivo: 

Jogo simulado em sala temática com roteiro pré-determinado no qual os participantes 

devem resolver um desafio coletivamente e em curto intervalo de tempo, seguindo 

uma série de pistas e desvendando enigmas. Voltou-se a promover a coesão do grupo 

e fortalecer a importância do trabalho em equipe. 

Recursos: durante o evento foi montada uma sala, com cenografia específica para o 

desenvolvimento do jogo.   

Números: cerca de 130 pessoas participaram da atividade. 

b) Experiência de realidade virtual

Objetivo: 

Permitir aos participantes a aproximação de realidades pouco comuns em suas vidas e 

apresentar a tecnologia de produção de vídeo em 360º e uso de óculos de realidade 

virtual, que podem ser usadas na gestão pública para aproximar os formuladores de 

políticas pública e gestores em uma experiência imersiva, de alto impacto.  

Recursos: durante o evento foi organizada uma experiência de realidade virtual, 

contando com uma instalação de óculos de realidade virtual, onde podiam ser 

assistidas seis produções de curta metragem, registradas por câmeras de 360º.  

Números: passaram pela experiência de realidade virtual quase 200 pessoas, que 

assistiram a um total de 1500 minutos de vídeos exibidos, com as mais diversas 

reações, que foram registradas em um documentário, disponível em 

www.mobiliza360.com.br     



Na ocasião também foram realizadas duas oficinas de produção de conteúdo em 360º, 

cujos objetivo foi desmistificar a complexidade do uso da tecnologia. Durante os 

workshops, os participantes foram capazes de produzir, editar, enviar um conteúdo 

em 360º para uma plataforma online e, posteriormente, assistir a produção de 1’30” 

nos óculos de RV. A produção contou com atuação dos próprios participantes e direção 

do facilitador, o Prof. Hélio Lemes Costa Jr, curador de projeto de pesquisa sobre o 

tema, apoiado pela ENAP – Escola Nacional de Administração Pública.  

6.6 - Lançamentos de livros e publicações 

No evento, foram realizados os lançamentos de livros e publicações relacionadas à 

inovação no setor público. A seguir, encontra-se a lista de todos os produtos lançados: 

• Pré-lançamento do livro: "Inovação e Políticas Públicas: superando o mito da

ideia" – organização e coordenação de Pedro Cavalcante, Coordenador de Estudos e

Políticas de Estado e Democracia do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA).

• Livro Embaixada Dinamarca: Cooperação Setorial Estratégica Brasil –

Dinamarca em Inovação e Digitalização

• Review realizado em parceria com a OCDE: Governo Digital do Brasil: Rumo à

Transformação Digital do Setor Público.

• Achados preliminares dos Reviews realizados em parceria com a OCDE: 1)

Sistema de Inovação do Serviço Público do Brasil; e 2) Habilidades de inovação e

liderança no serviço público do Brasil.

• Publicações do GNova/Enap: Design etnográfico em políticas públicas; Imersão

Ágil; e Colaboração internacional Gnova- Mindlab

• Coleção SEGES: Renovando a Gestão Pública:

• DINÂMICA DE GOVERNANÇA EM REDES: UMA CONTRIBUIÇÃO DA REDE SICONV

- Elaborado por Marília Cristina Sassim Jesus e Deborah Virgínia Macêdo Arôxa.

• Compra direta de passagens aéreas - Elaborado por Henrique Savonitti

Miranda.

• PAINEL DE CUSTEIO ADMINISTRATIVO: UM PROJETO DE TRANSPARÊNCIA,

SIMPLICIDADE E EFICIÊNCIA - Elaborado por Franklin Brasil Santos. 

• PAINEL DE PREÇOS: UMA ENTREGA EFETIVA PARA UMA DEMANDA ANTIGA -

Elaborado por Franklin Brasil Santos. 

• PLATAFORMA DE CIDADANIA DIGITAL - Elaborado por Cristiano Rocha Heckert.



• SUBSTITUIÇÃO DE CARGOS EM COMISSÃO DO GRUPO DIREÇÃO E

ASSESSORAMENTO SUPERIOR (DAS) POR FUNÇÕES COMISSIONADAS DO PODER 

EXECUTIVO (FCPE): histórico recente e lições aprendidas - Elaborado por Carlos 

Henrique Rodrigues. 

• A IMPLEMENTAÇÃO DO SEI - SISTEMA ELETRÔNICO DE INFORMAÇÕES -

Elaborado por André Saraiva. 

• TÁXIGOV: INOVANDO NO SERVIÇO DE MOBILIDADE DE SERVIDORES -

Elaborado por Leila G. Ollaik. 

6.7 - Outras atividades 

Ao longo do evento, também foram realizadas outras atividades, como: 

• o Encontro da Rede de Escolas de Governo;

• a premiação dos contemplados pelo Prêmio Transformador Digital; e

• o Encontro da Rede de Governos Abertos e Inovadores da América Latina e
Caribe – organizado pela OCDE e CGU nos dias 27 a 29.



7 - INFORMAÇÕES ADICIONAIS 

• Concurso de Inovação no Setor Púbico - Enap

O Concurso Inovação no Setor Público é promovido anualmente, desde 1996, pela 
Escola Nacional de Administração Pública (Enap), em parceria com o Ministério do 
Planejamento, Desenvolvimento e Gestão (MP). 

A premiação valoriza as equipes de servidores públicos que, comprometidos com o 
alcance de melhores resultados, dedicam-se a repensar atividades cotidianas por meio 
de pequenas ou grandes inovações que gerem melhoria na gestão das organizações e 
políticas públicas, contribuam para o aumento da qualidade dos serviços prestados à 
população e tornem mais eficientes as respostas do Estado diante das demandas da 
sociedade. 

A premiação ocorre em um evento público com o reconhecimento das cinco melhores 
iniciativas de cada categoria. 

Às iniciativas vencedoras são concedidos:  troféu destinado à instituição; certificados 
para os integrantes das equipes; e direito ao uso do Selo Inovação em materiais de 
divulgação impressa ou eletrônica. Além disso, os vencedores passam a compor o 
Banco de Soluções. 

• Prêmio Inova MP

O Prêmio Inova MP terá sua primeira edição executada em 2018 e tem o objetivo de 
valorizar e dar visibilidade ao conhecimento dos servidores e colaboradores em 
atuação no Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão incentivando e 
premiando a produção de ideias e soluções inovadoras que possam apoiar o órgão na 
resolução dos seus principais desafios. 

Esta edição terá como foco estimular a reflexão e apresentação de ideias sobre um dos 
seguintes temas: a) Logística e compras públicas; b) Simplificação e digitização de 
processos internos e serviços ao cidadão; e c) Gestão de pessoas e eficiência 
administrativa. Podem participar do Prêmio INOVA MP todas as pessoas em exercício 
no Ministério do Planejamento – servidores, cedidos, terceirizados, estagiários. 

Foram premiadas as três melhores ideias selecionadas, cujos s responsáveis receberão 
prêmios em dinheiro segundo a classificação: 



• R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para a primeira colocada;
• R$ 3.000,00 (três mil reais) para a segunda colocada; e
• R$ 2.000,00 (dois mil reais) para a terceira colocada.

• Prêmio Transformador Digital

O prêmio de "Transformador Digital" foi entregue às pessoas que ajudaram a acelerar 
a transformação digital em seus órgãos, no âmbito da Plataforma de Cidadania Digital. 
O intuito é homenagear os principais parceiros do Ministério do Planejamento e criar 
nos demais participantes um sentimento de que o engajamento das pessoas é 
recompensado. Cada um dos recebeu um troféu e um certificado. Na sequência os 
premiados participaram de um jogo, com perguntas sobre o Portal de Serviços. O 
vencedor ganhou uma viagem para a Dinamarca (patrocinada pela Embaixada). 



8 - Contrapartidas de imagem 

Houve a inclusão da logomarca do CGI - Comitê Gestor da Internet no Brasil, nos 
seguintes espaços e materiais do “4ª. Semana de Inovação – Serviço Público para o 

Futuro”  

8.1 -  600.000 (seiscentos mil) convites eletrônicos, enviados por email 

De: Não perca!!! <nao-perca@planejamento.gov.br> 

Enviado: quarta-feira, 14 de novembro de 2018 18:51 



8.2 -  Aplicativo Eventool (print) 



8.3 - 1.000 (hum mil) marcadores de livro 



8.4 – 1.000 (hum mil)  Bloco de anotações 

8.5 - 1.338 (hum mil, trezentos e trinta e oito) certificados de participação 
- Imagens do certificado e print da página que foi disponibilizado (abaixo).

OBS: Os certificados foram disponibilizados em formato digital no site do
evento. 



8.6– 1.000 (hum mil) crachás 
- Peças (anexo) - Imagens abaixo

8.7 – Painel de Led (11x4) no auditório principal 
Substituindo o fundo de palco.  



8.8 -  Pórtico de entrada (formato 7x3,60 alt) 



8.9- Cyber 

8.10 – Painel para fotos 

8.11 - Palco cultural 



8.12 – Realidade Virtual 



8.13 -  Área de convivência 



8.14  -  Site da 4ª Semana de Inovação 

- Print abaixo:

www.planejamento.gov.br/semana 



https://www.enap.gov.br › Página Principal › Eventos 

8.15 - Direito à inserção de folhetos da CGI - Comitê Gestor da Internet no Brasil, nas pastas
dos participantes

- Disponibilizado

8.16 -  Menção ao Patrocínio da CGI - Comitê Gestor da Internet no Brasil, em todos os releases
enviados à imprensa 

- Roteiro dos Cerimonialistas impresso (anexo)



8 - 17 -  Operação e produção de conteúdo de divulgação para mídias sociais 

- Imagens abaixo:

a) TWITTER





B) FACEBOOK



C) INSTAGRAN



9 - Criação de espaços online para abrigar fotografias, alimentar e disponibilizar o 

livestream do evento, criando um repositório de vídeos após o encerramento 

a) YOUTUBE



b) FLICKR

https://www.flickr.com/photos/150778624@N04/albums/72157676089190718/page2 

https://www.flickr.com/photos/enapgovbr/albums 

10  - Contrapartidas Negociais 

10.1 - Reserva de até 15 vagas para inscrição de pessoas indicadas pelo CGI - Comitê 
Gestor da Internet no Brasil

Não indicado  

10.2 -  Participação da CGI - Comitê Gestor da Internet no Brasil, no evento
Diogo Cortiz – Oficina "Inteligência artificial: fundamentos, aplicações e governança –

dia29/11

10.3 - Exibição de vídeo institucional do CGI - Comitê Gestor da Internet no Brasil
- Disponibilizado, mas não utilizado.

10.4 - Disponibilização de mailing 
- Arquivo em mídia (relatórios anexos)



11 - Contrapartidas Ambientais 

11.1 - Coleta seletiva de resíduos no local de realização do Seminário com destino à 
COOPERNOES (CNPJ: 09.551.980/0001-95) 

- Recibo de entrega do material

Importante ressaltar que o local de realização do evento possui desde 2012 
Plano de Gestão de Logística Sustentável que define objetivos e responsabilidades, ações, metas, 

prazos de execução e mecanismos de monitoramento e avaliação, que permitem estabelecer práticas 
de sustentabilidade e racionalização de gastos e processos. E ainda, que a Enap, comprometida com a agenda 

socioambiental e com a gestão transparente, assinou, em 2012, o Termo de Adesão à 
Agenda Ambiental da Administração Pública- A3P e, em 2014,adesão ao Projeto Esplanada Sustentável PES). 

12 - Releases 

NOTÍCIAS 

Rede Gov.br vai integrar 
esferas de governo e 
aprimorar prestação de 
serviços públicos 
Iniciativa busca reduzir burocracia e ampliar oferta de serviços 

por meios digitais 
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O governo federal lançou, nesta segunda-feira (26), a Rede 
Nacional de Governo Digital, a Rede Gov.br. O objetivo do projeto é integrar o fluxo de informações 
entre as administrações federal, estaduais e municipais, compartilhar ferramentas e soluções 
tecnológicas, e, assim, reduzir a burocracia e ampliar a oferta de serviços públicos por meios digitais. 
A cerimônia de lançamento da Rede Gov.br ocorreu durante a abertura da 4ª Semana de Inovação 
em Gestão Pública, no Instituto Serzedello Correa, em Brasília. 

Na esfera federal, a transformação digital de serviços públicos é uma das atividades prioritárias do 
Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão (MP). O foco na construção de soluções 
digitais ganhou protagonismo desde que o Censo de Serviços Públicos da Administração Pública 
Federal, concluído em 2017, apontou que apenas 38% dos 1,7 mil serviços públicos federais eram 
digitais. 

A quantidade de serviços públicos prestados pela administração pública federal cresceu e atualmente 
ultrapassa a marca de 1,8 mil, dos quais mais de 40% são totalmente digitais. Mas a meta é avançar 
e, por isso, mais de 150 outros serviços federais passam, neste momento, por processos de 
transformação tecnológica e estarão disponíveis nos próximos meses no Portal servicos.gov.br. 

Com a Rede Gov.br, estados e municípios vão contar com soluções digitais de sucesso. Um dos 
objetivos da iniciativa é expandir o uso das ferramentas e soluções tecnológicas desenvolvidas para 
atacar problemas comuns aos órgãos da esfera federal também para os estados e, principalmente, 
para os municípios. 

Um exemplo é o mecanismo de autenticação única para cidadãos e empresas, que já vem sendo 
utilizado pela prefeitura de Blumenau (SC) e pelo governo de Alagoas. Governos estaduais e 
prefeituras também terão acesso às plataformas de integração entre os sistemas da administração 
pública e de cruzamento e análise de dados. Isso vai economizar recursos públicos, pois, uma vez 
construída uma solução digital, ela poderá ser compartilhada e utilizada por outros estados e 
municípios, evitando despesas em duplicidade na elaboração de projetos com propósitos 
semelhantes. 



Semana de Inovação 

A 4ª Semana de Inovação em Gestão Pública, que será realizada entre os dias 26 e 29 de novembro, 
conta com mais de 2,5 mil pessoas inscritas. As atividades ocorrem no Instituto Serzedello Correa, 
em Brasília. Com mais de 20 oficinas, dez mesas de discussão, oito palestras nacionais e 
internacionais e painéis, o evento vai ser o ponto de discussões sobre novas tecnologias, 
sustentabilidade e sobre como se dá a integração de aspectos humanos e tecnológicos para a 
transformação do governo, em busca do “serviço público para o futuro”. 

Durante os quatro dias do evento, além do compartilhamento de diversos casos de sucesso de 
órgãos públicos, lançamentos de livros, pesquisas e soluções tecnológicas, haverá atrações 
como escape room, jogo em que um desafio precisa ser resolvido em grupo, em curto intervalo de 
tempo. Os participantes também poderão visitar uma sala com equipamentos de realidade virtual que 
vai mostrar como a tecnologia pode ser utilizada para formular e executar políticas públicas mais 
efetivas. 

A quarta edição da Semana de Inovação é organizada pelo Ministério do Planejamento, 
Desenvolvimento e Gestão e conta com o apoio da Caixa Econômica Federal e do Comitê Gestor da 
Internet. A programação é direcionada aos servidores, representantes do setor privado, cidadãos, 
dirigentes das três esferas do governo brasileiro e organizações internacionais, além de instituições 
de ensino e pesquisa. 

Saiba mais na página do evento: http://www.planejamento.gov.br/semana 

NOTÍCIAS 

Economia com transformação 
de serviços pode passar de 
R$ 600 milhões 
Estimativa é baseada em metodologia usada pela OCDE e pela 
União Europeia 

FacebookTwitterGoogle+WhatsAppPrintEmail 
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A transformação digital dos serviços públicos prestados pelo Governo Federal já economizou cerca de 
R$ 600 milhões, informou o secretário de Tecnologia da Informação e Comunicação (Setic) do 
Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão (MP), Luis Felipe Monteiro, na manhã desta 
quarta-feira, 28/11, na 4ª Semana de Inovação em Gestão Pública. O cálculo é um a estimativa feita a 



partir da metodologia utilizada pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico 
(OCDE) e pela Comissão da União Europeia- Standard cost model, em português, modelo de custos 
padrão. 

Luis Felipe contou aos participantes da Semana de Inovação sobre como vem sendo feita a 
transformação digital do Governo Federal do Brasil. Seguindo o exemplo de diversos países, com base 
no conceito de governo como plataforma, vêm sendo desenvolvidos ambientes centralizados que 
podem ser utilizados por diversos órgãos, a fim de reduzir a quantidade de iniciativas com o mesmo 
objetivo na administração pública federal. 

O terceiro de quatro dias do evento organizado pelo Ministério do Planejamento, com apoio da Caixa 
Econômica Federal e do Comitê Gestor da Internet, começou com a apresentação de alguns modelos 
de identidade digital do mundo, com a coordenadora de Inovação do Instituto de Tecnologia e 
Sociedade do Rio (ITS-Rio), Maria Luiza Mesquita. 

A 4ª Semana de Inovação em Gestão Pública reúne, até 29/11, no Instituto Serzedello Correa, em 
Brasília, especialistas do Brasil e do mundo para discutir o "Serviço público para o futuro". Entre eles 
está a ex-coordenadora da Estratégia de Governo Digital da Colômbia, Elizabeth Blandón, que falou 
sobre o papel da inovação, das startups e das tecnologias emergentes na transformação digital do setor 
público. 

O professor da International Hellenic University, Grécia, Vassilios Peristeras, mostrou um pouco da 
visão do que pode ser a nova geração de portais de governo, após a convergência de diversos portais 
– de serviços, de estrutura de governo, de dados abertos, de legislação, entre outros – para um "portal
de portais". Para o professor, o futuro será com personalização radical, com uma abordagem baseada
na integração efetiva de dados de governo e também dos cidadãos.

Barbara Ubaldi, chefe do time de dados abertos e governo digital da Organização para a Cooperação 
e Desenvolvimento Econômico (OCDE), ressaltou as vantagens econômicas e sociais de um governo 
aberto por padrão. Barbara considera os dados de governo a fundação para o uso de inteligência 
artificial. No entanto, lembrou que a qualidade desses dados e a interoperabilidade são essenciais. 
Além de incentivar crescimento e competitividade na economia, Ubaldi aponta que as melhorias em 
transparência, prestação de contas, responsabilização e controle social promovem o aperfeiçoamento 
da governança. 

As palestras e conversas durante essa quarta edição da Semana de Inovação abordam a aplicação 
das inovações tecnológicas nas políticas públicas e sua utilização para gerar valor público e transformar 
os governos em digitais, bem como a promoção da sustentabilidade, inclusão, aprendizagem e 
diversidade por meio da inovação. 

Sobre a inovação como motor da transformação digital do setor público, Kasper Birkeholm Munk, do 
Instituto de Tecnologia Dinamarquês, afirma: "nem todas as soluções têm um problema, mas todos os 
problemas têm uma solução". Munk defende o desenvolvimento da capacidade de inovar em cada 
indivíduo. Ela prega que se deve ajudar as pessoas a perceber que elas têm o poder criativo para 
liderar a mudança. 

Saiba mais na página do evento: http://www.planejamento.gov.br/semana 



Pesquisa de Opinião: Avaliação Geral do Evento 



1) De 0 a 10, que nota você dá para a 4ª Semana de Inovação: Serviço Público para o

Futuro?

Foram 78 respostas e a avaliação média foi de 9,2, sendo que a maior parte dos respondentes 

elogiou o evento e a sua organização. 

A moda desta amostra de respostas, que é o elemento mais frequente e com maior repetição, 

foi 10. 

2) O que você mais gostou no evento?1

1 Permite múltiplas respostas 

79

62

59
42

41

35

32

26
26 19

O QUE VOCÊ MAIS GOSTOU NO EVENTO?

Palestras no auditório

Aplicativo do evento

Oficinas

Mesas Redondas

Credenciamento

Abertura do evento

Experiência de realidade virtual

Escape Room

Coffee Break

Lançamentos



3) O que você menos gostou?2

2 Permite múltiplas respostas 

24

20

13

7 6 6 5 5 5

1

O QUE VOCÊ MENOS GOSTOU?



4) Deixe aqui suas sugestões e comentários!

O evento foi muito elogiado nos comentários. A seguir, apontamos algumas das falas que mais 

se destacaram. Ao final do relatório, encontra-se a íntegra de todos os comentários e 

sugestões. 

Alguns pontos fracos também foram apontados e várias sugestões de melhorias foram 

submetidas. As principais estão listadas a seguir. 

“Impressionante a evolução 

do evento, já era um evento 

bom na Enap, mas agora o 

tamanho dele ficou muito 

maior. Parabéns aos 

envolvidos.”

• “O evento foi excelente. Foi um
experiência magnífica. Os tem
e todos os palestrantes foram d
muito bom gosto e muit
apropriados pelo nosso contexto.
Parabéns a todo
organizadores do evento,
próximo ano não perderei. Muit
obrigado.”

”

“Parabenizo a todos os envolvidos 

na organização deste evento de 

altíssima qualidade. As manhãs 

foram excelentes! Muitos insights, 

muito conhecimento. Sem 

dúvidas, uma grande 

oportunidade de capacitação.” 

“Muito bom o 

aplicativo, o 

evento, tudo!” 

“Eu gostei de tudo! A única 

dificuldade foi ter que escolher 

entre tantas oficinas incríveis 

ocorrendo nos mesmos horários.” 

“Achei excelente os convidados 
internacionais. É extremamente 
importante saber como outros países 
lidam com os assuntos tratados nesta 
semana de inovação. O espaço 
escolhido foi excelente, com 
estacionamento, almoço no local. O 
uso de aplicativos para aumentar a 
interação também foi bacana. Adorei!” 



Pontos fracos: 

• Áudio e tradução;

• Atrasos;

• Pouca divulgação;

• Ar condicionado;

• Internet ruim;

• Momento Holofote/apresentação dos servidores concorrendo com oficinas; e

• Primeiro dia do evento confuso.

Principais sugestões: 

• Mais tempo para oficinas e mesas;

• Mais espaço para perguntas;

• Repetir oficinas em diferentes dias;

• Palestras condensadas em menos palestrantes;

• Mais opções de alimentação no local do evento; e

• Ajustar horário do coffee break.

 
“Muitos eventos 

simultâneos! Difícil 

participar de tudo que 

tenho interesse... 

parabéns pela 

iniciativa!”

• “Foi bom, mas tinha 
opção demais!”

“O serviço de tradução também deixou 

a desejar. O áudio ficou muitas vezes 

indisponível ou com ruídos durante as 

apresentações, prejudicando. Também 

não houve clara orientação sobre as 

estações que deveriam ser 

sintonizadas para cada idioma!” 

“1 - Mais workshops práticos; 2 - 

Misturar a apresentação dos 

servidores com apresentações de 

convidados nacionais e 

internacionais, reduzindo a 

disputa de público com as 

oficinas” 

• “Necessári
uma mai
atençã
questã
alimentação n
evento...
Poucas opções 
para almoçar no 
local.”



Pontuações das Sessões 

O aplicativo permitia aos participantes pontuarem todas as atividades do evento, atribuindo 

uma nota de 0 a 5.  

Seguem abaixo as notas das sessões que receberam pontuações dos participantes: 

3,25

3,58

4,08

4,41

Abertura da 4ª Semana de Inovação

Credenciamento

Cerimônia de Abertura

Palestra - Inovação no Setor Público do Brasil: a visão da OCDE

Premiação do Concurso "Inovação no Setor Público"



4,32

4,58

4,04

4,304,12

4,33

4,79

4,73

Short Talks e Palestras

Short talks - O cidadão como prioridade do governo

Palestra - Um futuro sustentável para os serviços públicos

Palestra - Controle: Empoderando a inovação

Painel - Reflexões sobre a jornada de Transformação Digital do Setor Público  no
Brasil

Palestra - A Jornada de Transformação Digital do Governo Federal do Brasil:
Conquistas, Lições Aprendidas e Próximos Passos

Palestra - O Futuro dos Governos Digitais

Short talks - Futuros possíveis

Palestra - Nudges para um futuro mais inclusivo
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Íntegra dos comentários e sugestões 

• Muitos eventos simultâneos! Difícil participar de tudo que tenho interesse... parabéns

pela iniciativa.

• Atividades de entretenimento (não previstas na agenda) roubam grande parte do

tempo pela manhã, atrasando a programação da manhã (atrasou em uma hora no dia

28) e prejudicando a disponibilidade em assistir e compreender a última apresentação

nesse período.O serviço de tradução também deixou a desejar. O aúdio ficou muitas

vezes indisponível ou com ruídos durante as apresentações, prejudicando. Também

não houve clara orientação sobre as estações que deveria ser sintonizadas para cada

idioma.

• Excelente evento muito a agregar na minha carreira e órgão que exerço função.

• A resposta ao item 3 se refere apenas ao credenciamento do primeiro dia

• Ótimo

• Os apresentadores principais foram um show a parte! Parabéns!

• o que não gostei foi dos atrasos na quarta-feira cedo. Sei que imprevisibilidades

acontecem, mas adiantem palestras, se alguém atrasou ou pensem no backup de

equipamentos caso haja algo com bug no início da atividade.

• Fazer estandes de demonstração com livros e outros. Abrir p público em geral,

especialmente as crianças.

• O evento foi muito proveitoso. Entretanto acho q deveria haver inscrição prévia para

as oficinas.

• Excelente e que venha a 5° semana 2019.

• Foi um evento proveitoso, com informações relevantes, vindas de várias fontes e

países. Interessante a presença de vários servidores do governo.

• Bom evento. Com informações essenciais.

• Necessário uma maior atenção a questão da alimentação no evento... Poucas opções

para almoçar no local.

• Impressionante a evolução do evento, já era um evento bom na Enap, mas agora o

tamanho dele ficou muito maior. Parabéns aos envolvidos.

• O evento superou minhas expectativas. Muito aprendizado e uma vontade enorme de

por em prática.

• Foi um evento muito bacana e que agregou muito na perspectiva de inovar. Ficou claro

que cocriar, experimentar e divulgar são ações obrigatórias na inovação.



Principalmente escutar de maneira efetiva, por meio de entrevistas para perceber o 

que realmente é necessário aos cidadãos. Aquilo que eles realmente desejam e não 

aquilo que achamos ser necessário 

• Parabéns pela organização

• Parabéns pela organização do evento.

• Problemas de ar condicionado nas salas de oficinas

• Tudo ótimo.

• Muito ruim o audio do sistema de trabalho

• O Wi-Fi não estava funcionando corretamente , portanto a melhora desse serviço

ajudaria para inovar ??. Sem internet impossível INOVAR .????????

• 1 - Mais workshops práticos; 2 - Misturar a apresentação dos servidores com

apresentações de convidados nacionais e internacionais, reduzindo a disputa de

público com as oficinas.

• O evento acabou deixando mesas / oficinas muito importantes para a tarde do último

dia. Infelizmente por conta do horário do voo de volta não poderei participar

• Muito se falou de controle, mas com foco principalmente no TCU, que não é o órgão

de controle que mais coloca obstáculos à inovação. Pouco ou nada se viu da CGU e,

principalmente da AGU, que apesar de não ser um órgão exatamente de controle (é

de assessoramento jurídico), faz controle prévio ao não aprovar boa parte das ações

de inovação propostas. Não há como correr os riscos necessários à inovação quando o

assessoramento jurídico é totalmente refratário a qualquer tipo de risco.

• Ampliar a divulgação do evento que em virtude da sua importância merece ser

ampliado e potencializado seu alcance.

• Equipamentos de suporte para tradução simultânea não funcionaram.

• Coloquei a opção de oficinas também onde menos gostei por causa do espaço. Salas

muito pequenas com temas muito interessantes e relevantes, porém com poucas

vagas. Na quarta-feira, não consegui fazer nenhuma oficina. As salas eram pequenas e

se esgotaram muito rápido. Cheguei bem antes das 14hs e não consegui entrar na sala

8. A oficina da sala 4 não deixaram eu entrar porque a pessoa responsável disse que

era só pra quem tinha Lab no órgão, porém na descrição da programação não falava

isso.

• Ok

• Muitas palestras interessantes ao mesmo tempo, ruim ter que optar entre uma e outra

• Muito bom o aplicativo, o evento, tudo!

• O evento foi muito bom e muito bem organizado.

• Tudo muito organizado. Sem sugestão... Valeu muito a pena participar!!!



• Pontualidade foi o ponto mais negativo. A quantidade de pessoas na mesa prejudicou

a melhor qualidade de interação entre participantes. Entendemos tb como ruim para

discussão limitar perguntas pelo aplicativo, especialmente para as mesas. Sabemos

que há necessidade de controle em razão do tempo e da qualidade da intervenção,

mas uma solução possível e mais dinâmica seria permitir a pergunta enviada em

formato de áudio e não apenas texto.

• Excelente evento toda organização está de parabéns.

• O áudio não estava bom. Só foi esse ponto negativo. De resto, tudo muito bom.

• Parabéns a todos que promoveram este evento!!!

• Parabenizo a todos os envolvidos na organização deste evento de altíssima qualidade.

As manhãs foram excelentes! Muitos insights, muito conhecimento. Sem dúvidas, uma

grande oportunidade de capacitação!

• Sugestões: local de abertura maior para comportar todos os inscritos e uma

lanchonete para refeições entre o café e o almoço e entre o almoço e o cofee break.

Elogios: o local do evento é muito confortável; os food trucks foram uma agradável

surpresa;as palestras no auditório e as oficinas que participei foram sensacionais.

Parabéns!!

• Participei apenas de uma mesa foi otima porem com tempo curto para o debate

• Evento maravilhoso. Cheio de novidades. Gostei muito das experiências trazidas pelos

outros países e das apresentações cheias de dinamismo e inovaçao! Parabéns a

organização do evento. Já estamos com saudades desse clima! Show!

• Achei tudo excelente e muito bem organizado. Parabéns!

• O primeiro dia do evento foi confuso. Não se achava ninguém para dar informação

sobre as alterações ocorridas no evento.

• Eu gostei de tudo! A única dificuldade foi ter que escolher entre tantas oficinas incríveis

ocorrendo nos mesmos horários

• Sanar o problemas com atraso no término das atividades previstas para o

turno.Tradução simultânea não funcionou bem no primeiro dia do evento.

• Divulgar melhor a transmissão das palestras e estimular as instituições a apoiar seus

servidores na participação, mesmo que à distância

• Parabéns a todas e todos pela organização. O início foi um pouco conturbado por conta

da presença do Presidente , imagino, mas tirando a dificuldade do credenciamento

inicial eu achei tudo maravilhoso. Foi um prazer participar com vocês. Obrigado pela

generosidade conosco.

• Que a próxima edição seja tão maravilhosa quanto essa. Parabéns pela dedicação e

empenho pelo grandioso evento

• Evento excelente!!!



• Gostei bastante da semana. Achei que ela foi pouco divulgada. O ambiente e

infraestrutura do ISC é muito bom, mas ao mesmo tempo longe e sem infraestrutura

por perto. Mas de forma geral a organização está de parabéns pela qualidade dos

palestrantes.

• As palestras poderiam ser condensadas em menos palestrantes e com tempo maior,

além de tentar introduzir algo mais concreto e prático

• Parabéns pelo nível dos palestrantes e seleção doa temas a serem abordados.

Realmente um evento maravilhoso

• Realização do evento em outras capitais do país.

• Foi tudo muito bom! Parabéns às pessoas que trabalharam para o sucesso do evento.

Sugestões: fazer a semana em outras cidades, fazer algumas atividades da Semana em

espaços onde as cidadãs(ãos) possam participar/interagir de alguma forma. Fazer

divulgação dos recursos de acessibilidade. Fazer "busca ativa" de público mais diverso

(negros(as), população LGBT, pessoas com deficiência...).

• Ótimo evento, mas com alguns pequenos deslizes no cronograma.

• Muito bom o evento. Pode melhor na gestão do tempo do período da manhã.

• Foi bom, mas tinha opção demais

• Os eventos simultâneos são interessantes pq aumentam as opções de participação,

mas, por outro lado, perde-se a oportunidade de participar de eventos que ocorrem

ao mesmo tempo.Não achei que os mestres de cerimônia agregaram qualquer valor

ao evento. Pelo contrário, ocuparam um tempo que poderia ter sido melhor

empregado para respostas das perguntas feitas ao palestrantes, enriquecendo a

discussão.A organização está de parabéns. Foi um evento inspirador!

• O evento foi excelente. Foi uma experiência magnífica. Os temas e todos os

palestrantes foram de muito bom gosto e muito apropriados pelo nosso contexto.

Parabéns a todos os organizadores do evento, no próximo ano não perderei. Muito

obrigado.

• Foi tudo alto nível muito motivador fez nos crescer com certezaParabéns pela

organização pelo engajamento da equipe do GnovaObrigada pela oportunidade de

participar

• Excelente semana. Acredito que a divulgação, apesar do número enorme de inscritos,

poderia ser melhor. Fiquei sabendo por fazer um curso junto com um dos

organizadores. Teria sido uma pena perder o evento. Agradeço o empenho de todos.

Parabéns!

• Foi excelente!!! Não tenho nada a acrescentar??

• Utilizar melhor o aplicativo para registrar a presença nas atividades, como emitir lista

de participação, certificado.



• Os lanches das tardes foram mal distribuídos e insuficientes. O igovnights foi show!

• Parabéns!!!!!

• Achei excelente os convidados internacionais. É extremamente importante saber

como outros países lidam com os assuntos tratados nesta semana de inovação. O

espaço escolhido foi excelente, com estacionamento, almoço no local. O uso de

aplicativos para aumentar a interação também foi bacana. Adorei!

• As falas com os palestrantes mais renomados deveriam ser intercalada com o

Momento Holofote? Por que? O Momento Holofote é o espaço para as ações de

inovação dos órgãos públicos aparecerem. Mas no formato do evento, eles são

apagados porque concorrem com as oficinas. Já que os grandes nomes atraem mais

pessoas ao auditório, ele poderia servir de “chamariz” para que as apresentações do

Momento Holofote. Outra sugestão é ver a distribuição das oficinas (algumas tiveram

superlotação)

• Certificação das oficinas; Foto dos participantes durante o credenciamento (para

facilitar o reconhecimento e a localização dos participantes no aplicativo); possibilitar

a comunicação pelo aplicativo.

• Adorei participar do evento, muitas opções de oficinas/palestras...Sugiro a

possibilidade de repetir oficinas em horários ou dias diferentes, pois em 2 dias tive

interesse em participar de 3 palestras ao mesmo tempo.Ar-condicionado muito

gelado.No mais tudo ótimo!

• O evento foi ótimo. Espero ter a oportunidade de participar do próximo.

• O tema laboratório de inovação deve ter sempre espaços abertos na semana.

• Sugiro mais tempo para as oficinas e para as falas das mesas de discussão

• Que houvesse mais espaço para as respostas às perguntas.

• O evento foi ótimo! Parabéns!

• Quero parabenizar a organização do evento. Acompanho a semana de inovação desde

sua 2ª edição e percebo a consolidação da qualidade da programação e organização

do evento.

• Nenhum




