
 

 

 

 

  

Apresentação: 

É evidente a necessidade de ampliarmos a inclusão digital no Brasil, em vista de termos vivenciado ao 
longo dos últimos meses um tremendo esforço das diversas esferas de Governo (no nível federal, 
estadual e municipal) em aquecer a economia e ampliar os processos inovação nos serviços públicos no 
Brasil. Neste contexto, é preciso ousadia para darmos passos mais largos e transformar a Gestão 
Municipal no nosso país.  

As diretivas legais para implementação do governo digital levam os dirigentes de órgãos públicos a 
implementar princípios e boas práticas que tornem os serviços públicos mais tecnológicos, utilizando 
soluções de mercado com resultados importantes em termos de melhorias na qualidade de vida dos 
cidadãos – usuários de serviços públicos. No entanto ainda há muito o que se trabalhar, processos 
precisam ser inovados, a governança colaborativa precisa ser ampliada, modelos de gestão precisam 
ser transformados e muitas soluções tecnológicas precisam ser implementadas, mas este é um caminho 
sem volta, rumo à governos mais digitais e transparentes que descomplicam processos e simplificam a 
vida das pessoas. 

O curso tem por objetivo oferecer aos gestores públicos Diretrizes de Governança Colaborativa, 
parâmetros analíticos e ferramentas para formulação e implementação de políticas públicas inovadoras 
por meio da implementação de soluções de transformação digital. O programa terá como foco a inovação 
no setor público, governança colaborativa e transformação digital, novas tecnologias, para melhoria de 
serviços públicos, liderança, transparência e accountability, tendo como base em metodologia de 
inovação com diversas referências internacionais. 

A capacitação tem, portanto, viés eminentemente prático e aplicado, com exposição dialogada e 
exercícios, orientando os gestores públicos a empreenderem a transformação digital em seus órgãos a 
partir de experiências de sucesso já comprovado. 

 

Governança Colaborativa, Inovação e 

Transformação Digital 

Professora: Deborah Arôxa 
Mestranda em Administração pela Universidade Mackenzie – SP, Especialista em 
Gestão por Processos de Negócios (CBPP) pela ABPMP-BR. Foi Secretária Especial 
de Assuntos Federativos SEGOV, de 2019-2021, na Presidência da República; 
Diretora de Transferências da União, de 2015-2019, no Ministério do Planejamento; 
Superintendente de Modernização do Estado de Sergipe; Secretária de Informática 
do TJSE e Gerente de Tecnologia da Informação do SESI/SENAI e IEL/SE. É autora 
dos livros: "BSC em BPM - Desmistificando Conceitos para Concretizar Sonhos", 
2012, “BPM TOP - Transformando Organizações Públicas - Um novo Olhar para o 
Atendimento ao Cidadão”, 2013; e coautora da “Coletânea de Casos em 
Gerenciamento de Processos na Administração Pública”, 1ª ed., 2014. 



 

 

Programa: 

1. Princípios: fortalecer os princípios de governança colaborativa e analisar os desafios emergentes para 
desenvolver novos parâmetros para a entrega de serviços e políticas públicas digitais 
transformacionais. 
a. Alcançando Metas Públicas em Tempos Turbulentos por Meio de Papeis Privados 
b. Metas Públicas Para Papeis Privados 
c. Justificativas e Reservas para a Governança Colaborativa 
d. O Dilema da Delegação x Primarização 
e. Colaboração para Produtividade, Informação, Legitimidade e Recursos 
f. Um Novo formato: Governo em REDE. 

2. Liderança Transformacional: fortalecer as competências de lideranças individuais, a fim de promover 
agentes de mudança dentro do Estado que impactarão na cultura de inovação. 
a. Como ser um Líder Transformacional 
b. Laços que Criam Vínculos 
c. As redes de Governo e o dilema da Accountability 

d. A Construção da Capacidade da Governança em Rede (Colaborativa) 

3. Inovação no desenvolvimento de políticas e soluções integradas, visando fornecimento de 
ferramentas para a elaboração e avaliação de políticas públicas por meio da Transformação Digital. 
a. Governo como Plataforma 

- Dados abertos – conceitos fundamentais e ferramentas 
- Governança e interoperabilidade de dados 

b. Inovação com foco no Marco Legal das Startups (LCP 182/2021) 
- O que é Marco Legal das Startups e o Empreendedorismo inovador 
- Enquadramento de empresas startups 

4. Perspectivas com foco na diversidade: analisar práticas inovadoras nacionais e internacionais que 
abordem a inclusão de diferentes setores e segmentos no desenvolvimento de políticas públicas 
digitais que transformem a realidade dos cidadãos. 
a. Fomento à pesquisa, ao desenvolvimento e à inovação 
b. Contratação de soluções inovadoras pelo Estado 

- Prática de criação de Laboratórios de inovação 

5. Uso de novas tecnologias - fortalecer lideranças de políticas públicas na aplicação de tecnologias de 
ponta capazes de beneficiar a sociedade e desenvolver arranjos produtivos de TIC.  

a. Cocriando políticas públicas com a sociedade 
- Participação social – conceitos fundamentais 
- Prática de construção participativa de políticas públicas 

b. Redesenhando seus modelos de negócio em plataformas digitais 
- Redesenho modelos de negócio em plataformas digitais – conceitos fundamentais 
- Redesenho modelos de negócio em plataformas digitais – ferramentas 
- Prática de redesenho de modelos de negócio para plataformas digitais 

Público-alvo: alta e média gerência de órgãos, entidades e empresas públicas dos Poderes Executivo, Legislativo e 

Judiciário da União, Estados, Distrito Federal e Municípios. 

Benefícios para os Participantes: o treinamento habilitará o participante a implementar um modelo de governança 

colaborativa com o foco na transformação do seu negócio, ancorada nas mais modernas práticas de gestão e em 
tecnologias digitais disponíveis. 

Ao término do curso o participante receberá certificado emitido pelo Instituto Brasileiro de Governança Pública 
(IBGP). 

Carga Horária: 20 horas 

Solicite uma Proposta para Cursos In Company. 

Para mais informações, acesse: 

Governança Colaborativa, Inovação e Transformação Digital 

 

 

 

https://ibgp.net.br/cursos/estrategia-corporativa/governanca-colaborativa-inovacao-e-transformacao-digital

