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Estratégia Colaborativa

Foco na prestação de 
serviço ao cidadão

Estado como promotor do desenvolvimento local

União como agente de fomento da eficiência dos governos subnacionais

“Mais Brasil, Menos Brasília”



Interlocução com Estados, o 
Distrito Federal e os Municípios
Decreto nº 9.980, de 20 de 
agosto de 2019 

Nossa fundamentação legal



PACTO +BRASILPilares

Aprimoramento do 
Pacto Federativo

Fortalecimento da 
governança e da gestão 

pública

Desenvolvimento de 
estados e municípios=

Ações, alinhadas às estratégias de 
Governo para simplificar,  modernizar 
e aprimorar o pacto federativo 

PACTO +BRASIL



Fortalecimento da 
governança e da gestão 

pública

o Aperfeiçoamento dos arranjos institucionais

o Fortalecimento das capacidades de gestão 

o Gestão da eficiência

o Transformação digital 

o Accountability

o Aumento da capacidade de geração de valor público

o Desburocratização e Simplificação

PACTO +BRASILPilares



Nossa pauta é transversal aos 
diferentes setores e temáticas e está 
organizada  conforme os pilares do 

Pacto +Brasil 

Resultados

Oferta de capacitações

Indicação de propostas 
de revisões normativas

Construção de 
agendas comuns 

de políticas 
públicas

Melhoria das 
informações 

para o apoio à 
tomada de 

decisão

Geração e 
disseminação de 

conhecimento

Oferta de ferramentas 
tecnológicas e de 
melhoria da gestão 
pública

DESENVOLVIMENTO 
LOCAL

SEAF

Governo
Federal

MunicípiosEstados



Fortalecimento da 
governança e da gestão 

pública

 Muito mais do que envolver sistemas de 

informação. 

 Possui foco em pessoas (mudança de mindset) e 

dados.

 Barreira observada nº 1: condições estruturais dos    

governos.

 Barreira observada nº 2: baixa governança no 

processo – quem controla se há o correto 

atendimento dos anseios da sociedade?

PACTO +BRASILTransformação Digital



Fortalecimento da 
governança e da gestão 

pública

Pontos de Observação

 68% das organizações não possui estrutura formal 

de Transformação Digital. 

 38% das organizações não possui área formalizada 

de Governança de TIC .

 22% dos órgãos coordenam a agenda de Governo 

Digital em meio às demais atividades de Gestão.

PACTO +BRASILTransformação Digital

Fonte: Grupo de Trabalho conjunto para Transformação Digital 
nos Governos Estaduais e Distrital – GTD.GOV
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