
 
 

 
 

Ofício Flacso Brasil 079.2021                                                                              Brasília, 10 de dezembro de 2021. 

 
 
Ao 
NÚCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PONTO BR - NIC.br 
COMITÊ GESTOR DA INTERNET NO BRASIL - CGI.br 
 

Ref.: Encaminhamento do Relatório de Prestação de Contas SI-2021  

 

Prezado Parceiro, 

Temos a satisfação de encaminhar o Relatório de Contrapartidas, referente à Semana de Inovação 2021, 
realizada entre os dias 09 e 12 de novembro de 2021.  

Finalizamos mais uma edição do evento com sucesso absoluto e com a certeza de que estamos no caminho 
certo junto à Escola Nacional de Administração Pública – ENAP, o TCU e os parceiros apoiadores e 
patrocinadores na missão de trazer a inovação para o Serviço Público Brasileiro.  

Gostaríamos de agradecer pelo apoio valoroso da NIC.br-CGI.br à Semana de Inovação, esperando que o 
evento tenha superado as expectativas e confiantes que as contribuições e aprendizados adquiridos tenham 
sido de grande valia para a longevidade da nossa relação. Reafirmamos nossa disposição para criarmos novos 
desafios em mais eventos de sucesso nos próximos anos. 

Sem mais para o momento, colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos necessários. 

 
Atenciosamente, 

 

 
 

Salete Sirlei Valesan Camba 
Diretora 
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RESUMO EXECUTIVO 
 
 

A Semana de Inovação é realizada desde 2015 pela Escola Nacional de Administração Pública (Enap) e pelo 

Ministério da Economia (ME), em parceria com o Tribunal de Contas da União (TCU) e a Faculdade Latino-

Americana de Ciências Sociais (Flacso). 

O evento visa fomentar a discussão de ideias, a troca de experiências e uma mentalidade mais disruptiva na 

Administração Pública. Além disso, favorece e dissemina a cultura da inovação entre os agentes públicos e 

apresenta tendências e possibilidades para a transformação das organizações. 

Ainda sob a realidade transformada pela pandemia, a Semana de Inovação 2021 - assim como a edição de 

2020 – foi realizada em formato virtual, gratuito e interativo. Com o tema “Ousar Transformar”, a programação 

e as atividades foram todas planejadas de forma a criar uma experiência dinâmica, gamificada e única, com 

a presença de palestrantes renomados. 

A partir de exemplos de todo o mundo, discutiu-se como servidores e empreendedores cívicos podem, com 

ousadia e coragem, construir novos futuros na gestão pública. A partir dessa discussão e com o apoio do 

Demos Helsinki, derivaram-se quatro recomendações para apoiar, de maneiras diferentes, governos a 

transformar cenários: 

a) Governos devem trazer de volta a confiança pública por meio de inovações democráticas. 

b) Governos precisam ser adaptativos e proativos. 

c) Governos precisam perceber a cooperação como a principal forma de gerenciar a complexidade. 

d) Governos devem criar ferramentas para a solução criativa de problemas. 

Essa discussão torna-se ainda mais relevante no atual cenário de crises globais e a Semana de Inovação 

exerce um papel fundamental nesse contexto. A pandemia de Covid-19 e a emergência climática têm 

ressaltado a necessidade de praticar novas formas de ver, ser, pensar e agir, enquanto governo, em contextos 

de incerteza e complexidade.  

O ano de 2021 marca o início da década de ação para alcançar os 17 Objetivos do Desenvolvimento 

Sustentável. Os desafios vão desde a reconstrução das bases econômicas do desenvolvimento - como a 

matriz energética - até a construção de modelos econômicos que promovam o desenvolvimento sem 

comprometer os recursos disponíveis para as futuras gerações. 

Esse contexto pede uma forma de fazer (e ser) governo específica, que articula novas competências, modelos 

mentais e premissas. Afinal, o coração do governo consiste nos servidores públicos, que devem não apenas 

reconhecer a necessidade de mudanças, mas estar preparados para liderar transformações. Para nós, a 

agenda de inovação pública deve oferecer um espaço de reflexão e ação, onde se possa traçar caminhos 

possíveis para esses desafios, buscando oportunidades relevantes para conduzir as transformações e as 

estratégias para seguir construindo serviços melhores para a sociedade. 
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Por isso, neste ano, movemos o foco da imaginação para a transformação. Colocamos no centro do debate 

as grandes agendas da humanidade para discutir como a inovação pode agir nestes problemas, desviando 

a atenção do ordinário, apontando caminhos de transformações possíveis e convocando para a ação 

imediata. Buscamos ampliar o debate público e reforçar a confiança de que mudanças são possíveis, 

convidando governo e sociedade para uma ação orientada rumo a uma democracia mais forte, justa e 

diversa. 

Durante os quatro dias de evento, entre 9 e 12 de novembro, a Semana de Inovação 2021 alcançou mais de 

30 mil participantes em uma programação com cerca de 300 atividades, 30 palestrantes no palco principal 

e 46 pitches. Ao todo foram 500 horas de discussões, reflexões, trocas e entretenimento, por meio de 

palestras, painéis, desafios, oficinas e conteúdos on-demand. A chamada pública de propostas para integrar 

a agenda do evento bateu recorde, com 762 trabalhos inscritos e 150 selecionados. 

As atividades foram distribuídas em uma galáxia, a SI-021, criada especialmente para o evento. O Palco Astro 

recebeu as grandes estrelas do evento, como Jimmy Wales, Anne Applebaum, Mariana Mazzucato, Steven 

Pinker, entre outras. Além disso, muitas atividades aconteceram no Meteoro Pitch Dataprev e nos mundos 

Tectherea (desafios digitais), Adminai (desafios de gestão), Populum (desafios sociais) e Territorea (desafios 

ambientais e territoriais), além do Universo Paralelo. 

A Semana de Inovação contou com uma grande repercussão nas mídias sociais e na imprensa. Foram mais 

de 340 matérias publicadas, com alcance para mais de 29 milhões de pessoas e retorno de mídia estimado 

em R$2 milhões. Nas redes sociais da Enap, foram mais de 350 postagens no LinkedIn, Instagram, Facebook 

e Twitter com alcance total de 626.305 no Instagram, 157.196 no Facebook, 390.256 no LinkedIn e 678,4 mil 

impressões no Twitter. 

Foram patrocinadores da Semana: Dataprev, Banco do Brasil, Embratel, EDS, AWS, NIC.br CGI.br, Huawei, 

NIC.br, Microsoft e Serpro. Apoiaram o evento: BID, Embaixada da Dinamarca no Brasil, República.org, Hepta 

Tecnologia, Sebrae, KES, Unilever, Banco do Nordeste, Senai, ABDI, IMM, Embaixada dos Estados Unidos, 

Demos Helsinki, OPSI. Também apoiaram a realização a Anatel e o Ministério de Ciência, Tecnologia e 

Inovações.  

Este documento reúne capturas de telas e links de acesso de todas as contrapartidas acordadas no Contrato 

de Patrocínio NIC.BR, de 10/09/2021, firmado conforme Resolução CGI.BR/RES/2021/014, para fins de 

comprovação. 

Em caso de dúvidas ou esclarecimentos adicionais, o e-mail de contato é: 

semanadeinovacao.patrocinios@flacso.org.br.  

 

Equipe SEMANA DE INOVAÇÃO 
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Contrapartidas de CONTEÚDO 
 

Nota Importante sobre esse grupo de comprovações: 

Durante a pré-produção do evento, foi informado à organização da SI2021 pela Sra. Juliana Falleiros - 

Assistente de Eventos da Assessoria de Comunicação da NIC.BR-CGI.BR -, que em razão de dificuldade de 

conciliação de agendas, não haveria condições de indicar todos os participantes apontados na Cláusula 

Segunda, item I, subitens (a), (b) e (c), do Contrato de Patrocínio, conforme demonstrado a seguir. 

 

C-1. Indicação de dois palestrantes para participação em sessões temáticas  
 

TC-937 - GovTech e os caminhos para a transformação do Estado  

VAGNER DINIZ | Gerente do Centro de Estudos de Tecnologias Web (CEWEB) do NIC.br. 

https://youtu.be/sYTNXeexhqE  

 

C-2. Realização de duas atividades de até duas horas cada  
Não houve indicação da CGI.BR/NIC.BR 

C-3. Indicação de até três participantes para sessão exclusiva 
 

  
Não houve indicação da CGI.BR/NIC.BR 
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Contrapartidas de ENGAJAMENTO 

E-1. Estande virtual 
 
Legenda dos links do estande: 
 

1. Texto NIC.BR CGI.BR 
2. Vídeo NIC.BR CGI.BR 
3. Video 2  NIC.BR CGI.BR 
4. Site - https://www.cetic.br/pt/pesquisa/governo-eletronico/publicacoes/  
5. Site - https://www.cetic.br/pt/pesquisa/domicilios/  
6. Site - https://medicoes.nic.br/setor-publico/  
7. Vídeo no YouTube - Webinar "Transformação Digital nos municípios brasileiros" 

https://www.youtube.com/watch?v=NHu7OZ6rtwU  
8. Link Tree - NIC 

https://linktr.ee/NIC.br  
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E-2. Duas ações, como games e sorteios 
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Contrapartidas de VISIBILIDADE 
 

V-1. Inserção de logomarca 
 
 
V-1.1. Site do evento 
 

https://semanadeinovacao.enap.gov.br/index.php  
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V-1.2. E-mails Marketing 
 
https://mailchi.mp/enap/semana-de-inovao-2021-saiu-a-lista-de-atividades-selecionadas  
 

 
https://mailchi.mp/enap/semana-de-inovao-2021-estamos-tambm-no-telegram  
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https://mailchi.mp/enap/semana-de-inovao-2021-inscries-abertas-vriae1cloh-5086915  
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https://mailchi.mp/enap/semana-de-inovao-2021-que-tal-conhecer-em-primeira-mo-algumas-de-nossas-
estrelas-5086923  
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https://mailchi.mp/enap/semana-de-inovao-2021-o-roteiro-desta-viagem-est-imperdvel  
 

 



 

Relatório Simplificado de Execução de Contrapartidas NIC.BR CGI.BR 
7ª. Edição da Semana de Inovação – Ano 2021 Elaborado por 

 
 

14 

https://mailchi.mp/enap/hey-cad-voc-na-si-2021 
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https://mailchi.mp/enap/semana-de-inovao-2021-que-tal-conhecer-em-primeira-mo-algumas-de-nossas-
estrelas-5086875 
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https://mailchi.mp/enap/amanh-j-est-com-seu-carto-de-embarque 
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https://mailchi.mp/enap/nosso-muito-obrigado 
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V-1-3. Aftermovies 
 

 
Aftermovie DIA 1   
(PT) https://youtu.be/x4y9iUpOBrY  
(ENG) https://youtu.be/C54_F7ePoJw  
 
 
 

 
Aftermovie DIA 2 
(PT) https://youtu.be/a-2g5D4jmNc  
(ENG) https://youtu.be/k8gbxUTj8os  
 
 
 
V-1-4. [EXTRA] Mailing autorizado por participantes da Semana de Inovação 2021 
 
MAILING SEMANA DE INOVAÇÃO 2021 
com 6.927 nomes completos. endereços de e-mails, instituições e país. 
(em consonância com a LGPD, o mailing está formado apenas com os dados dos participantes que consentiram expressamente esse 
compartilhamento, no ato da inscrição) 

em ANEXO (3) 
 

V-2. Menção ao patrocinador pelos apresentadores do palco do evento 
 

Link do vídeo: https://youtu.be/84FMrwICVHs?t=605 
 

 

 
Aftermovie DIA 3 
(PT) https://youtu.be/9KP6No4OxBE  
(ENG) https://youtu.be/qSUPLysDxxg  
 
 
 

 
Aftermovie DIA 4 
(PT) https://youtu.be/atzqdmSwZrI  
(ENG) https://youtu.be/sPjqQVkLGYQ  
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V-3. Dois posts dedicados nas mídias sociais do evento 
 

v-3.1. Facebook 
@EnapGovBr 
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v-3.2. Twitter 
@EnapGovBr 
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v-3.3. Linkedin 
https://www.linkedin.com/school/enapbr/ 
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v-3.4. Instagram 
@EnapGovBr 
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V-4. Hashtag do patrocinador nos posts das mídias sociais relacionadas ao evento 
(por amostragem) 
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V-5. Citação do patrocinador em press releases enviados à imprensa 
 
O disparo dos Press Releases, segundo a assessoria de imprensa, priorizou veículos da grande mídia e 
especializados, seguindo a distribuição das pautas (tecnologia, economia, direito, inovação, governo, 
sociedade e outros assuntos correlatos), em nível nacional e internacional. As agências têm ferramentas de 
disparo de releases, parecidas com as de envio de e-mail marketing. Por conta da LGPD, atualmente não é 
mais possível baixar um mailing, ele é utilizado via próprio sistema, para evitar o compartilhamento de dados.  
 
O mailing é considerado propriedade da agência. Parte dele é formado pela ferramenta (paga) e parte é 
relacionamento construído entre a empresa e veículo. Foram mais de 450 jornalistas dos editoriais de 
inovação, tecnologia, agenda, de todos os Estados brasileiros. Foram abordados portais, TVs, Rádios e veículos 
impressos. 
 
(por amostragem) 
 
Nota - Semana de Inovação 2021 chega à sua 7 edição mostrando que é possível um serviço público disruptivo 
 

 

 
 

Com 7 edições, Semana de Inovação prova que é possível ter políticas públicas disruptivas e inovadoras 
O evento online acontece entre 9 e 12 de novembro e convida os servidores a “Ousar Transformar”.  

 
A Semana de Inovação chega a sua sétima edição e já se tornou referência como o maior evento de inovação em governo da América Latina. 
Este ano, já tem diversos nomes confirmados como Jimmy Wales, fundador da Wikipédia, o professor de psicologia, Steven Pinker, a autora 
premiada Madeleine Bunting, a jornalista Anne Applebaum, o prefeito do Recife, João Campos,  o empreendedor em série Erick Brimen. 
Organizado pela Escola Nacional de Administração Pública (Enap), o Tribunal de Contas da União (TCU), a Faculdade Latino-Americana de 
Ciências Sociais (Flacso) e o Ministério da Economia,  o evento acontecerá entre os dias 9 e 12 de novembro em formato online. Serão pelo 
menos 360h de atividades nos mundos, 50h de conteúdo On Demand, além de mais de 30 palestrantes de renome nacional e internacional 
e atrações no Meteoro Pitch e atividades especiais no Universo Paralelo - tudo disponível para milhares de participantes.  
De acordo com Diogo Costa, Presidente da Enap, a experiência da Semana será idêntica a de grandes eventos que aconteciam 
presencialmente, só que online. “O debate sobre inovação já começa em como os palestrantes e o público participarão desse encontro. É 
um universo único, literalmente! A nossa Galáxia SI-021 terá mundos e astros com luz própria, prontos para inspirar soluções de tecnologia 
e inovação para o setor público”, conta. 
 
Ousar Transformar 
Em 2020, a Semana de Inovação reuniu 25 mil espectadores em mais de 500 horas de conteúdo. Neste ano, continuará com o formato 
online, gratuito e interativo. Além de palestrantes renomados nacional e internacionalmente, o espaço digital, onde serão reunidos os palcos 
e arenas de atividades, terá o formato de uma galáxia composta por quatro mundos especiais: 

• Adminai, onde os temas serão os desafios da gestão pública e geração de resultados;  
• Populum, com assuntos sobre os desafios sociais e inovação para problemas complexos;  
• Territorea, que abordará a relação entre pessoas, cidades e meio ambiente e  
• Techterea, onde os conteúdos abordarão o mundo digital e a tecnologia como aliada da transformação.  

 
Os participantes poderão acessar ainda o Astro Central, que é o palco onde serão transmitidas as principais atrações do evento. Além do 
Universo Paralelo, espaço pensado para momentos de networking e de descontração. A Semana de Inovação ainda disponibilizará sessões 
On Demand em alta qualidade com convidados especiais e curadoria de conteúdos para serem assistidos pelos participantes em seu próprio 
ritmo.  
 
Serviço: 
Semana de Inovação 2021 
Data: de 9 a 12 de novembro 
Preço: gratuito 
Formato: online 
Inscrições: Abertas! Pelo site gov.br/enap/semanadeinovacao 
 
Sobre a Semana de Inovação 
A Semana de Inovação 2021 é um evento organizado pela Escola Nacional de Administração Pública (Enap), o Tribunal de Contas da União 
(TCU), a Faculdade Latino-Americana de Ciências Sociais (Flacso) e o Ministério da Economia com o objetivo de reunir os principais 
especialistas do setor para promover debates e troca de experiências sobre iniciativas de uso de tecnologias, metodologias e processos para 
melhorar o serviço público brasileiro. 
Em 2021, o evento, considerado o maior de inovação em governo da América Latina, chega a sua sétima edição. Com o tema “Ousar 
Transformar”, a Semana de Inovação 2021 acontecerá entre os dias 9 e 12 de novembro no formato online. Dataprev, NIC.br CGI.br, Huawei, 
NIC CGI, Microsoft, Serpro, Embratel, EDS e AWS já são patrocinadores desta jornada! Além do apoio da Embaixada da Dinamarca, Sebrae, 
BID, República, Hepta, KES, Unilever e Demos Helsinki. 
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Nota - Semana de Inovação promove mentoria no setor público – LHH 
 

 

 
 

Semana de Inovação promove mentoria no setor público 
 

Com o objetivo de fomentar a discussão de ideias, a troca de experiências e uma mentalidade mais 
disruptiva na Administração Pública, a Enap – Escola Nacional de Administração Pública, o Tribunal de 
Contas da União (TCU), a Faculdade Latino-Americana de Ciências Sociais (Flacso) e o Ministério da 
Economia irão realizar a Semana de Inovação, entre os dias 9 e 12 de novembro.  

 
Um dos destaques do evento on-line e gratuito será a oficina "Viva ao Vivo: uma oficina sobre a Mentoria 
no Setor Público" que contará com a mediação e supervisão de Simone Maia, Diretora Regional Centro-
Oeste da Consultoria Global LHH. Durante o encontro, que terá duração de duas horas, serão 
estimuladas interações sobre conceitos e técnicas relacionadas à mentoria, bem como atividades em 
pequenos grupos sob orientação de mentores que possuem experiência no setor público. Além, de uma 
“degustação da mentoria” com um dos participantes que se voluntariar.  

 
Essa atividade é fruto da parceria entre a Coordenação-Geral de Capacitação de Altos Executivos - 
CGCAE/DEX/ENAP e LHH em um projeto piloto de mentoria para altos executivos no setor público que 
tem o objetivo de aprimorar habilidades em lideranças por meio dos exemplos de cada um dos 
mentores escolhidos. Os interessados em participar do evento podem se inscrever gratuitamente 
através do site gov.br/enap/semanadeinovacao 
 
Serviço: 
Semana de Inovação 2021 
Data: de 9 a 12 de novembro 
Preço: gratuito 
Formato: online 
Inscrições: A partir de 8 de outubro pelo site gov.br/enap/semanadeinovacao 
 
Sobre a Semana de Inovação 
A Semana de Inovação 2021 é um evento organizado pela Escola Nacional de Administração Pública (Enap), o 
Tribunal de Contas da União (TCU), a Faculdade Latino-Americana de Ciências Sociais (Flacso) e o Ministério da 
Economia com o objetivo de reunir os principais especialistas do setor para promover debates e troca de 
experiências sobre iniciativas de uso de tecnologias, metodologias e processos para melhorar o serviço público 
brasileiro.  
 
Em 2021, o evento, considerado o maior de inovação em governo da América Latina, chega a sua sétima edição. 
Com o tema “Ousar Transformar”, a Semana de Inovação 2021 acontecerá entre os dias 9 e 12 de novembro no 
formato online. Dataprev, NIC.br CGI.br, Huawei, NIC CGI, Microsoft, Serpro, Embratel, EDS e AWS já são 
patrocinadores desta jornada! Além do apoio da Embaixada da Dinamarca, Sebrae, BID, República, Hepta, KES, 
Unilever e Demos Helsinki. 
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Nota - Museu Nacional da República terá novas cores durante Semana de Inovação 2021 
 

 

 
 

Projeções de luzes leva Museu Nacional da República para a galáxia 
Entre os dias 9 e 12 o prédio será palco de intervenções artísticas com projeção de planetas e citações de palestrantes 

 
“A educação é uma tecnologia que tenta compensar o que a mente humana não faz naturalmente bem”. 
A frase de Jimmy Wales, fundador do Wikipédia, é uma das que poderão ser vistas por quem passar em 
frente ao Museu Nacional da República a partir de hoje (9), até sexta-feira, (12), das 18h às 23h. Durante os 
dias da Semana de Inovação 2021, a parte externa do monumento será palco de intervenções artísticas 
com projeção de citações de palestrantes e ainda dos planetas que compõe a galáxia SI-021 - universo 
virtual criado especialmente para o evento.   
 
A Semana de Inovação 2021 é um evento organizado pela Escola Nacional de Administração Pública 
(Enap), o Tribunal de Contas da União (TCU), a Faculdade Latino-Americana de Ciências Sociais (Flacso) e 
o Ministério da Economia, que tem o objetivo de discutir inovação no setor público brasileiro.  
 
“Queremos trazer para o mundo físico o legado e a experiência que acontece em um ambiente virtual. 
Em 2020, a intervenção foi na torre da Enap. Para este ano, a ideia foi trazer um pouco da Semana de 
Inovação para o coração de Brasília, um dos nossos principais monumentos”, contou Bruna Costa, 
diretora de Inovação da Enap.  
 
Em 2021, o evento chega na sua sétima edição com nomes como, Jimmy Wales, fundador da Wikipédia, 
o professor de psicologia, Steven Pinker, a autora premiada Madeleine Bunting, a jornalista, Anne 
Aplebaum,, o prefeito do Recife, João Campos  o empreendedor em série Erick Brimen. Serão pelo menos 
360h de atividades, 50h de conteúdo On Demand, além de mais de 30 palestrantes de renome nacional 
e internacional e atrações no Meteoro Picth - Dataprev e atividades especiais no Universo Paralelo - tudo 
disponível para milhares de participantes. As inscrições podem ser realizadas no site: 
gov.br/enap/semanadeinovacao. 
 
Serviço: 
Semana de Inovação 2021 
Data: de 9 a 12 de novembro 
Preço: gratuito 
Formato: online 
Inscrições: Abertas! Pelo site gov.br/enap/semanadeinovacao 

Sobre a Semana de Inovação 

A Semana de Inovação 2021 tem como objetivo reunir os principais especialistas do setor para promover debates e 
troca de experiências sobre iniciativas de uso de tecnologias, metodologias e processos para melhorar o serviço 
público brasileiro. É um evento que tem como realizadores: Escola Nacional de Administração Pública (Enap), o 
Tribunal de Contas da União (TCU), a Faculdade Latino-Americana de Ciências Sociais (Flacso), o Ministério da 
Economia, o Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI), a Anatel e o Governo Federal. 
 
Em 2021, o evento, considerado o maior de inovação em governo da América Latina, chega a sua sétima edição. Com 
o tema “Ousar Transformar”, a Semana de Inovação 2021 acontecerá entre os dias 9 e 12 de novembro no formato 
online. Dataprev, NIC.br CGI.br, Huawei, NIC CGI, Microsoft, Serpro, Banco do Brasil, Embratel, EDS e AWS já são 
patrocinadores desta jornada! Além do apoio da Embaixada da Dinamarca, Sebrae, BID, República, Hepta, KES, 
Unilever, Banco do Nordeste, SENAI, ABDI, IMM, Embaixada dos EUA, Demos Helsinki e OCDE. 
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Nota de Palestrante - Fundador da Wikipédia, Jimmy Wales participará da Semana de Inovação 2021 
 

 
 

 
 

Fundador da Wikipédia participará da Semana de Inovação 2021 
Visionário da tecnologia, Jimmy Wales, abordará como as plataformas colaborativas tem o papel de mudança na sociedade 

 
Jimmy Wales confirmou a sua presença na Semana de Inovação 2021, o maior evento de inovação para o 
setor público, que acontece nos dias 09 a 12 de novembro de forma online e gratuita. As inscrições podem 
ser feitas pelo link gov.br/enap/semanadeinovacao.  
 
A Wikipédia na versão em português completou 20 anos este ano e é considerada a maior enciclopédia 
digital do mundo, Wales é o pioneiro e visionário por trás da criação dessa ferramenta. No dia 09, o 
fundador da Wikipédia estará à frente do painel “Plataformas colaborativas para provocar mudanças” 
para conversar sobre como plataformas colaborativas podem inspirar governo e sociedade para lidar com 
dilemas sociais contemporâneos.  
 
O executivo também irá compartilhar com o público a sua trajetória da fundação da Wikipédia e como 
ela se transformou em uma das plataformas mais acessadas do mundo. 
 
Organizado pela Escola Nacional de Administração Pública (Enap), o Tribunal de Contas da União (TCU), 
a Faculdade Latino-Americana de Ciências Sociais (Flacso) e o Ministério da Economia, a Semana de 
Inovação conta com mais de 360h de atividades, 50h de conteúdo On Demand e outros 30 palestrantes 
para discutir sobre a tecnologia e inovação no setor público. Entre os principais palestrantes estão: 
Coleman Hughes, escritor e podcaster sobre questões de raça, a prefeita de Bogotá, Claudia López 
Hernández, e a estudiosa britânica-venezuelana especialista em tecnologia, Carlota Perez.  
 
Serviço: 
Semana de Inovação 2021 
Data: de 9 a 12 de novembro 
Preço: gratuito 
Formato: online 
Inscrições: gov.br/enap/semanadeinovacao 
 
Sobre a Semana de Inovação 
 
A Semana de Inovação 2021 é um evento organizado pela Escola Nacional de Administração Pública (Enap), o Tribunal 
de Contas da União (TCU), a Faculdade Latino-Americana de Ciências Sociais (Flacso) e o Ministério da Economia com 
o objetivo de reunir os principais especialistas do setor para promover debates e troca de experiências sobre iniciativas 
de uso de tecnologias, metodologias e processos para melhorar o serviço público brasileiro.  
 
Em 2021, o evento, considerado o maior de inovação em governo da América Latina, chega a sua sétima edição. Com 
o tema “Ousar Transformar”, a Semana de Inovação 2021 acontecerá entre os dias 9 e 12 de novembro no formato 
online. Dataprev, NIC.br CGI.br, Huawei, NIC CGI, Microsoft, Serpro, Embratel, EDS e AWS já são patrocinadores desta 
jornada! Além do apoio da Embaixada da Dinamarca, Sebrae, BID, República, Hepta, KES, Unilever e Demos Helsinki. 
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Nota Regional - Universidade Federal do Cariri marca presença na Semana de Inovação 2021 
 

 
 

 
 

Universidade Federal do Cariri marca presença na Semana de Inovação 2021 
Evento online e gratuito apresenta ideias inovadoras para o setor público nos dias 9 a 12 de novembro 

 
A Universidade Federal do Cariri estará presente na Semana de Inovação 2021, o maior evento de inovação 
em governo, que acontecerá de 09 a 12 de novembro, de forma online e gratuita. Este ano, a programação 
contará com mais de 360h de atividades, 50h de conteúdo On Demand e 30 palestrantes nacionais e 
internacionais para discutir sobre a tecnologia e inovação no setor público. As inscrições podem ser feitas 
pelo site oficial gov.br/enap/semanadeinovacao.  
 
Pró-reitor Adjunto de Planejamento e Orçamento, Tiago de Alencar Viana, estará a frente da oficina de 
Gestão de Riscos no setor Público, que tem o objetivo de possibilitar o aprofundamento conceitual sobre 
gestão de riscos e a prática das técnicas de identificação, análise, avaliação, classificação, tratamento e 
monitoramento dos riscos. 
 
A oficina acontece no dia 12, no palco Adminai, onde são apresentados temas relacionados aos desafios 
da gestão pública e geração de resultados. Pode participar da oficina qualquer pessoa interessada e a 
capacidade é de até 30 integrantes.  A Semana de Inovação 2021 é organizada pela Escola Nacional de 
Administração Pública (Enap), o Tribunal de Contas da União (TCU), a Faculdade Latino-Americana de 
Ciências Sociais (Flacso) e o Ministério da Economia.  
 
Serviço: 
Semana de Inovação 2021 
Data: de 9 a 12 de novembro 
Preço: gratuito 
Formato: online 
Inscrições: gov.br/enap/semanadeinovacao 
 
Sobre a Semana de Inovação 
 
A Semana de Inovação 2021 é um evento organizado pela Escola Nacional de Administração Pública (Enap), o Tribunal 
de Contas da União (TCU), a Faculdade Latino-Americana de Ciências Sociais (Flacso) e o Ministério da Economia com 
o objetivo de reunir os principais especialistas do setor para promover debates e troca de experiências sobre iniciativas 
de uso de tecnologias, metodologias e processos para melhorar o serviço público brasileiro.  
 
Em 2021, o evento, considerado o maior de inovação em governo da América Latina, chega a sua sétima edição. Com 
o tema “Ousar Transformar”, a Semana de Inovação 2021 acontecerá entre os dias 9 e 12 de novembro no formato 
online. Dataprev, NIC.br CGI.br, Huawei, NIC CGI, Microsoft, Serpro, Sebrae, Embratel e EDS já são patrocinadores desta 
jornada! 
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Nota Regional - Universidade Federal do Rio de Janeiro participará da Semana de Inovação 2021 
 

 
 

 
 

Universidade Federal do Rio de Janeiro participará da Semana de Inovação 2021 
Maior evento de inovação da América Latina para o setor público acontece nos dias 09 a 12 de novembro  

 
A Universidade Federal do Rio de Janeiro estará presente na Semana de Inovação 2021, o maior evento de 
inovação em governo da América Latina, que acontecerá de 09 a 12 de novembro, de forma online e 
gratuita. O Núcleo de Estudos Industriais e Tecnológicos da UFRJ (NEITEC) participa de uma oficina para 
a elaboração de Roadmap Tecnológico como ferramenta de planejamento estratégico para alinhar 
mercado, produto e tecnologia com foco em estudos setoriais. As inscrições podem ser feitas por meio do 
link  gov.br/enap/semanadeinovacao. 
 
O curso sobre o Roadmap Tecnológico será ministrado pela especialista e coordenadora do NEITEC, 
Suzana Borschiver, no palco Adminai, onde serão apresentados temas relacionados aos desafios da 
gestão pública e a geração de resultados, no dia 11. Podem participar dessa oficina os especialistas da área 
e qualquer pessoa interessada no assunto.  
 
Com mais de 360h de atividades, 50h de conteúdo On Demand e outros 30 palestrantes para discutir 
sobre a tecnologia e inovação no setor público. A Semana de Inovação 2021 é organizada pela Escola 
Nacional de Administração Pública (Enap), o Tribunal de Contas da União (TCU), a Faculdade Latino-
Americana de Ciências Sociais (Flacso) e o Ministério da Economia. A programação completa pode ser 
acessada no site oficial do evento.  
 
Serviço: 
Semana de Inovação 2021 
Data: de 9 a 12 de novembro 
Preço: gratuito 
Formato: online 
Inscrições: gov.br/enap/semanadeinovacao 
 
Sobre a Semana de Inovação 
 
A Semana de Inovação 2021 é um evento organizado pela Escola Nacional de Administração Pública (Enap), o Tribunal 
de Contas da União (TCU), a Faculdade Latino-Americana de Ciências Sociais (Flacso) e o Ministério da Economia com 
o objetivo de reunir os principais especialistas do setor para promover debates e troca de experiências sobre iniciativas 
de uso de tecnologias, metodologias e processos para melhorar o serviço público brasileiro.  
 
Em 2021, o evento, considerado o maior de inovação em governo da América Latina, chega a sua sétima edição. Com 
o tema “Ousar Transformar”, a Semana de Inovação 2021 acontecerá entre os dias 9 e 12 de novembro no formato 
online. Dataprev, NIC.br CGI.br, Huawei, NIC CGI, Microsoft, Serpro, Sebrae, Embratel e EDS já são patrocinadores desta 
jornada! 
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Nota de palestrante - Filósofo americano Coleman Hughes discutirá políticas públicas em Semana de 
Inovação 2021 
 

 

 
 

Filósofo americano Coleman Hughes discutirá políticas públicas em Semana de Inovação 2021 
O escritor é um dos confirmados para o evento e, ao lado de Madeleine Bunting, falará no painel “O que está na agenda de 

transformação? Um panorama de desafios globais no contexto contemporâneo”.  
 
O escritor, podcaster e colunista de opinião sobre assuntos relacionados a raça, políticas públicas e ética 
aplicada, Coleman Hughes, discutirá sobre os dramas sociais da sociedade no palco da Semana de 
Inovação 2021, no dia 10 de novembro. Formado em filosofia pela Universidade de Columbia e nomeado 
Forbes Under 30, o palestrante já teve textos publicados em diversos veículos internacionais, como The 
New York Times, The Wall Street Journal e National Review. Neste ano, virou membro do Instituto 
Manhattan Institute for Policy Research e editor colaborador do portal City Journal. 
 
Em seus artigos, Hughes discorre sobre temas como racismo estrutural, relações étnicas e ações anti-
racistas.   
 
O evento online organizado pela Escola Nacional de Administração Pública (Enap), o Tribunal de Contas 
da União (TCU), a Faculdade Latino-Americana de Ciências Sociais (Flacso) e o Ministério da Economia 
acontecerá entre os dias 9 e 12 de novembro. Com mais de 360h de atividades, 50h de conteúdo On 
Demand e outros 30 palestrantes para discutir sobre a tecnologia e inovação no setor público, a Semana 
de Inovação também contará com participação da Claudia López, prefeita de Bogotá, cidade referência 
em urbanismo, Erick Brimen,  empreendedor em série, Paula Berman, pesquisadora de identidade digital, 
e Carlota Perez, estudiosa britânica-venezuelana especialista em tecnologia. As inscrições do evento já 
estão abertas no site gov.br/enap/semanadeinovacao. 
 
Serviço: 
Semana de Inovação 2021 
Data: de 9 a 12 de novembro 
Preço: gratuito 
Formato: online 
Inscrições: gov.br/enap/semanadeinovacao 

Sobre a Semana de Inovação 

A Semana de Inovação 2021 é um evento organizado pela Escola Nacional de Administração Pública (Enap), o Tribunal 
de Contas da União (TCU), a Faculdade Latino-Americana de Ciências Sociais (Flacso) e o Ministério da Economia com 
o objetivo de reunir os principais especialistas do setor para promover debates e troca de experiências sobre iniciativas 
de uso de tecnologias, metodologias e processos para melhorar o serviço público brasileiro.  
 
Em 2021, o evento, considerado o maior de inovação em governo da América Latina, chega a sua sétima edição. Com 
o tema “Ousar Transformar”, a Semana de Inovação 2021 acontecerá entre os dias 9 e 12 de novembro no formato 
online. Dataprev, NIC.br CGI.br, Huawei, NIC CGI, Microsoft, Serpro, Embratel, EDS e AWS já são patrocinadores desta 
jornada! Além do apoio da Embaixada da Dinamarca, Sebrae, BID, República, Hepta, KES, Unilever e Demos Helsinki. 
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V-6. Inclusão da logo do patrocinador nas programações - vinhetas de entrada. 
(por amostragem) 
 
https://youtu.be/vMadQcQhONY 

 
https://youtu.be/3Wf782Sqfnc 

 
https://youtu.be/qltsP3M6fpY 
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V-7. Relatório de impacto customizado para o patrocinador 
 
 
v-7.1. Relatório Customizado NIC.BR CGI.BR 
ANEXO (1)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
v-7.2. Clipping  
 

TITULO VEICULO UF NOTICIA 

Fundador da Wikipédia participa do evento da Enap Feiras Industriais SP 
https://feirasindustriais.com.br/noticias/fundador-da-wikipedia-participa-do-
evento-da-enap  

Inscrições abertas para a Semana de Inovação 2021 Notícias do TCU BR https://portal.tcu.gov.br/imprensa/noticias/inscricoes-abertas-para-a-semana-
de-inovacao-2021.htm  

Semana de Inovação 2021 traz debates online sobre 
inovação no setor público brasileiro BH Eventos MG 

https://www.bheventos.com.br/noticia/11-05-2021-semana-de-inovacao-2021-
traz-debates-online-sobre-inovacao-no-setor-publico-brasileiro  

Semana de Inovação divulga lista de atividades 
selecionadas para evento 

Brasil, país digital – 
#BrasilPaisDigital 

BR https://brasilpaisdigital.com.br/semana-de-inovacao-divulga-lista-de-atividades-
selecionadas-para-evento/  

Evento Semana de Inovação 2021 BH Eventos MG https://www.bheventos.com.br/evento/11-09-2021-semana-de-inovacao-2021  

Semana de Inovação divulga lista de atividades 
selecionadas para evento BH Eventos MG 

https://www.bheventos.com.br/noticia/10-09-2021-semana-de-inovacao-
divulga-lista-de-atividades-selecionadas-para-evento  

Projeções de luzes leva Museu Nacional da República 
para a galáxia VoeNews DF https://voenews.com.br/2021/11/09/projecoes-de-luzes-leva-museu-nacional-

da-republica-para-a-galaxia/  
Começa hoje a Semana de Inovação 2021 com debates 
online Saquarema TV BR 

https://www.saquarematv.com.br/2021/comeca-hoje-a-semana-de-inovacao-
2021-com-debates-online-portugues-brasil/  

Começa hoje a Semana de Inovação 2021 com debates 
online Manauense AM https://manauense.com.br/governo-federal/comeca-hoje-a-semana-de-

inovacao-2021-com-debates-online/  
Semana de Inovação divulga lista de atividades 
selecionadas para evento 

Manutenção.net BR https://manutencao.net/semana-de-inovacao-divulga-lista-de-atividades-
selecionadas-para-evento/  

Abertas inscrições para Semana de Inovação 2021 BH Eventos MG https://www.bheventos.com.br/noticia/10-21-2021-abertas-inscricoes-para-
semana-de-inovacao-2021  

Abertas inscrições para Semana de Inovação 2021 GUIA DO PC  BR https://www.guiadopc.com.br/noticias/45288/abertas-inscricoes-para-semana-
de-inovacao-2021.html  

CentroOeste apresenta 271 projetos para maior evento 
de inovação em governo da América Latina VoeNews DF https://voenews.com.br/2021/09/28/centro-oeste-apresenta-271-projetos-para-

maior-evento-de-inovacao-em-governo-da-america-latina/  
CentroOeste apresenta 271 projetos para maior evento 
de inovação em governo da América Latina 

Jornal Dia Dia MS https://jornaldiadia.com.br/centro-oeste-apresenta-271-projetos-para-maior-
evento-de-inovacao-em-governo-da-america-latina/  

Nordeste apresenta 109 projetos para maior evento Primeira Edição BR 
http://primeiraedicao.com.br/noticia/2021/09/28/nordeste-apresenta-109-
projetos-para-maior-evento  

CentroOeste apresenta 271 projetos para maior evento 
de inovação em governo da América Latina 

Giro MT MT http://www.giromt.com.br/2021/09/28/centro-oeste-apresenta-271-projetos-
para-maior-evento-de-inovacao-em-governo-da-america-latina/  

Fundador da Wikipédia participará da Semana de 
Inovação 2021 BH Eventos MG 

https://www.bheventos.com.br/noticia/10-28-2021-fundador-da-wikipedia-
participara-da-semana-de-inovacao-2021  
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Região Sudeste apresenta 270 projetos para maior 
evento de inovação em governo da América Latina 

Manutenção.net BR https://manutencao.net/regiao-sudeste-apresenta-270-projetos-para-maior-
evento-de-inovacao-em-governo-da-america-latina/  

Nordeste apresenta 109 projetos para maior evento de 
inovação em governo da América Latina Valter Vieira BA 

https://www.valtervieira.com.br/noticia/noticias/82217/nordeste-apresenta-
109-projetos-para-maior-evento-de-inovacao-em-governo-da-america-latina  

Semana de Inovação 2021 divulga programação BH Eventos MG https://www.bheventos.com.br/noticia/10-29-2021-semana-de-inovacao-2021-
divulga-programacao  

Filósofo americano participa do evento da Enap Manutenção.net BR https://manutencao.net/filosofo-americano-participa-do-evento-da-enap/  

Nordeste apresenta 109 projetos para maior evento de 
inovação em governo da América Latina 

Jornal Folha do 
Norte 

BA http://www.folhadonortejornal.com.br/nordeste-apresenta-109-projetos-para-
maior-evento-de-inovacao-em-governo-da-america-latina/  

 
 
v-7.3. Resumo: Acessos e Valoração 
 
 

 

UF Mídia Quantidade Tiragem Público Atingido Cm2 Valoração 

AM Web 1 220 220 3824,94 R$ 7.285,60 

BA Web 2 316 316 2586,43 R$ 4.926,53 

BR Web 8 9703 9543 13007,09 R$ 24.775,41 

DF Web 2 126 63 2457,9 R$ 4.681,71 

MG Web 6 3168 528 9573,44 R$ 18.235,12 

MS Web 1 2545 2545 1196,82 R$ 2.279,66 

MT Web 1 152 152 2684,73 R$ 5.113,77 

SP Web 1 356 356 1273,71 R$ 2.426,11 

Total: 22 16586 13723 36605,06 R$ 69.723,92 
 

SubCanal Jornais Revistas Web Radio Tv Social Total Midia Tiragem Público Atingido Cm2 Valoração 

Semana de Inovação 0 0 22 0 0 0 22 16586 13723 36605,06 R$ 69.723,92 

Total: 0 0 22 0 0 0 22 16586 13723 36605,06 R$ 69.723,92 

 
 
 

Contrapartida FINANCEIRA 
 

F-1. Bônus de 20% de desconto na cota de patrocínio na Semana de Inovação 2022 
ANEXO (2) 
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Régua Final de Logomarcas 
 
 
A 7ª Edição da Semana de Inovação em Gestão Pública foi uma realização do Ministério da Economia, da 

Escola Nacional de Administração Pública (ENAP), do Tribunal de Contas da União (TCU) e da Faculdade 

Latino-americana de Ciências Sociais (FLACSO), com o apoio e a participação de diversas instituições do 

Governo Federal, além de organismos internacionais, grupos da sociedade civil e representantes do setor 

privado, conforme régua de marcas definitiva, demonstrada a seguir. 
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ANEXOS 
 
 

1 |.  Relatório de impacto customizado NIC.BR CGI.BR na SI2021 

2 |.  Carta-Bônus Semana de Inovação 2022 

3 |.  Mailing autorizado por participantes da Semana de Inovação 2021 
 



Dados analisados entre 01/08 e 15/11/2021

Relatório de impacto
customizado para o

patrocinador



O CGI.br e o NIC.br participaram como patrocinadores da sétima edição do maior evento de
inovação em governo da América Latina, que teve como tema "Ousar Transformar". 

A Semana de Inovação 2021 tem como objetivo reunir os principais especialistas do setor para
promover debates e troca de experiências sobre iniciativas de uso de tecnologias,
metodologias e processos para melhorar o serviço público brasileiro. É um evento que tem
como realizadores: Escola Nacional de Administração Pública (Enap), o Tribunal de Contas da
União (TCU), a Faculdade Latino-Americana de Ciências Sociais (Flacso), o Ministério da
Economia, o Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI), a Anatel e o Governo Federal.

Em 2021, o evento, considerado o maior de inovação em governo da América Latina, chegou a
sua sétima edição. Aconteceu entre os dias 9 e 12 de novembro no formato online. Dataprev,
Oracle, Huawei, NIC CGI, Microsoft, Serpro, Banco do Brasil, Embratel, EDS e AWS já são
patrocinadores desta jornada! Além do apoio da Embaixada da Dinamarca, Sebrae, BID,
República, Hepta, KES, Unilever, Banco do Nordeste, SENAI, ABDI, IMM, Embaixada dos EUA,
Demos Helsinki e OCDE.

INTRODUÇÃO



NÚMEROS GERAIS  POR REDE

Alcance Total: 157.196
Impressões Totais: 276.193
Total de Curtidas: 35.754
Engajamento: 1.598
Consumo da Página: 8.152
Visualizações de Página: 4.366

Facebook Instagram

LinkedinTwitter

Alcance Total: 626.305
Impressões Totais: 1.585.325
Seguidores: 50.136
Taxa de Engajamento: 5,82%
Visitas ao Perfil: 25.970
Cliques no Site: 5.558

Impressões: 678,4 mil
Visualização de Vídeo: 19,9 mil
Taxa de Engajamento: 1,45%
Visitas no Perfil: 70,2 mil
Menções: 619
Cliques no Link: 1.538

Impressões: 390.256
Visualização de Página: 16.497
Cliques: 69.116
Comentários: 308
Compartilhamentos: 1.010
Reações: 6.793
Taxa de Engajamento: 6,32%

As redes sociais da Enap  possuem uma excelente entrega de seus conteúdos,
uma vez que a marca aparece nela, é impactada direta ou indiretamente por
esse grande volume de usuários

DESEMPENHO DE SOCIAL MEDIA



Número de Posts: 2
Impressões Totais: 797 
Alcance Total: 737
Comentários: 0
Compartilhamentos: 2
Envolvimento: 14

O NIC CGI NA SEMANA DE
INOVAÇÃO 2021

Facebook

Número de Posts: 2
Curtidas: 103
Comentários: 1
Engajamento: 109
Impressões: 4.333
Alcance: 3631 
Salvo: 5

Instagram



O NIC CGI NA SEMANA DE
INOVAÇÃO 2021

Twitter

Número de Tweets: 6
Impressões: 2.033
Taxa de Engajamento: 
Visualizações de Mídia: 362 
Cliques: 8



Número de Posts: 2
Impressões: 1182
Cliques: 55
Reações: 23
Comentários: 0
Compartilhamentos: 2
Taxa de Engajamento: 10,53%

Linkedin

O NIC CGI NA SEMANA DE
INOVAÇÃO 2021



IMPRENSA

A NIC CGI foi citada em 22 matérias
referentes à Semana de Inovação 2021.
Com isso, foram alcançadas mais de
13.723 pessoas. Já o retorno de mídia
dessas publicações somam R$ 69.723,92.

METODOLOGIA PARA CÁLCULO DE VALORAÇÃO



IMPRENSA

Acesse o clipping completo no link abaixo

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Co2GpmzpLb9vakF3cChlhou8oUpcSogh/edit?usp=sharing&ouid=116679188260872263212&rtpof=true&sd=true

Acesse os releases enviados no link abaixo

https://drive.google.com/drive/folders/13EvhSoUrr6JbHEsFEoYABXK7mrU_l2WU?usp=sharing



 

 

 

 

 

BÔNUS DE DESCONTO 

 

Conferimos à CGI.BR/NIC.BR, a título de bônus de contrapartida pela participação como 

 Patrocinadora 01 na Semana de Inovação de 2021 - “Ousar Transformar”,  

realizada entre os dias 09 a 12 de novembro de 2021,  

20% (vinte por cento) de desconto na cota de patrocínio da  

Semana de Inovação de 2022. 

 

 

Brasília, 10 de dezembro de 2021.  

 

 

 

 

SALETE SIRLEI VALESAN CAMBA 
Diretora 

Faculdade Latino-americana  
de Ciências Sociais (FLACSO)  


