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Objetivo Tático
T

i
O QUE (AÇÃO) QUEM ONDE

QUANDO

(data 

inicial)

QUANDO 

(data final)
PORQUE COMO

 QUANTO 

(tempo)

 QUANTO 

(R$)
STATUS OBS

1  - Implantar o 

Laboratório de Inovação da 

Rede Governança Brasil

1.1 - Fazer contato com o Laboratórios de Inovação do (TCU ) para criar  o laboratório da RGB Weskley e Walter RGB 26/01/21 31/05/21

Necessidade de ter um espaço apropriado para inovação, 

testes, criação, prototipação e disseminação de novas 

práticas e aplicação 

Visitas técnicas, parcerias  R$        -   
Em 

andamento

Apresentada proposta 

à Diretoria da RGB com 

aval da inicitiva. 

Realizada reunião com 

laboratório de inovação 

do TCU. Aguardando 

formalização da 

parceria com o TCU.

1  - Implantar o 

Laboratório de Inovação da 

Rede Governança Brasil

1.2 - Fazer contato com o Laboratórios de Inovação da OCDE-OPSI para parceria com o laboratório da 

RGB
Weskley e Walter OCDE 26/01/21 31/05/21

Estar em contato e troca de conhceimento constantes em 

referência sobre inovção em Governança e também nos 

posicionar com valor de nossas inovações  

Contato , Visita técnicas e parcerias  R$        -   
Em 

andamento

1  - Implantar o 

Laboratório de Inovação da 

Rede Governança Brasil
1.3 -  Prototipar o Selo de Governança e Inovação no âmbito do Laboratório de Inovação da RGB em 

parceria com a AGU, TCU, CGU, ME, MI, MDR entre outros
Weskley e Walter RGB 26/01/21 31/05/21

Reconhecer as melhores inovações e práticas relacionadas 

ao tema

Definição de critérios e teste em organização-

piloto
 R$        -   Não inciada

Realizada reunião em 

5/5 com 

rerpesentantes do 

COmitê de integridade 

para apresentar 

proposta de Selo.

1  - Implantar o 

Laboratório de Inovação da 

Rede Governança Brasil

1.4 - Parceria com a Casa Civil para participação das discurssões e soluções do Centro de Governo, 

promover soluções, conhecimento e aprendizagem  
Weskley e Walter RGB 26/01/21 31/05/21

Estar dentro das discurssões de alto nível das práticas para 

o Centro de Governo e se tivermos valor, propor soluções 

e testes 

Através de Parceria com a Casa Cívil ( Centro 

de Governo)
 R$        -   Não inciada

1  - Implantar o 

Laboratório de Inovação da 

Rede Governança Brasil

1.5 - Prototipar, criar e testar tecnologias e inovações em Governança, atraves de parcerias com 

Universidades, organismos públicos e privados Nacionais e Internacionais  
Weskley e Walter RGB 26/01/21 31/07/21

Conhecer e criar novas tecnologias de Governaça para 

aplicação no setor público e privado 

Definição de critérios e teste em organização-

piloto
 R$        -   Não inciada

1  - Implantar o 

Laboratório de Inovação da 

Rede Governança Brasil

1.6 Auxiliar através da inovação as particularidades de cada comitê e colocar o Lab RGB para 

experimentos e testes 
Weskley e Walter RGB 26/01/21 30/06/21

A Inovação já não uma escolha, ela é obrigatória em todas 

as áreas e temos o dever de apoiar os colegas em seus 

desafios, criação desingner service, prototipagem e testes 

Reunião, visitas tecnicas, testes, pilotos  R$        -   Não inciada

1  - Implantar o 

Laboratório de Inovação da 

Rede Governança Brasil

1.7 Atuar junto ao Centro de Governo para apoiar em inicitivas inovadores em governança pública Weskley e Walter RGB 26/01/21 10/11/21

A Inovação já não uma escolha, ela é obrigatória em todas 

as áreas e temos o dever de apoiar os colegas em seus 

desafios, criação desingner service, prototipagem e testes 

Reunião, visitas tecnicas, testes, pilotos  R$        -   
Em 

andamento

Realizada reunião em 

27/5 com 

representantes da Casa 

Civil para aproximar o 

Comitê de Inovação da 

RGB no Centro de 

Governo.

2- Realizar atividades de 

prospecção metodológica 

e tecnológica, por meio da  

busca por novas 

tecnologias e processos, 

2.1 - Disseminar o curso da ENAP - CRIATIVIDADE E NOVAS TECNOLOGIAS NO SERVIÇO PÚBLICO
Weskley, Cristiano, 

Vandão						
RGB 01/07/20 20/11/21

O curso reúne diversas ferramentas que auxiliam a gestão 

e contribuem para aprimoramento da governança
Mensagem de divulgação  R$        -   Concluída

2- Realizar atividades de 

prospecção metodológica 

e tecnológica, por meio da  

busca por novas 

tecnologias e processos, 

aplicáveis ao contexto de 

2.2 - Acompanhar trabalho de Peer Review de Centro de Governo pela OCDE
Weskley, Cristiano, 

Vandão						

Ministério da 

Economia
01/07/20 31/10/21

O trabalho resultará em diversas recomendações que 

alinham com as mais modernas práticas de governança 

pública

Reuniões  R$        -   
Em 

andamento

2- Realizar atividades de 

prospecção metodológica 

e tecnológica, por meio da  

2.3 - Realizar levantamento das principais referências metodológicas de governança pública (TCU, 

CGU, OCDE etc)

Weskley, Cristiano, 

Vandão						
Internet 01/07/20 31/05/21

Buscar referências do que já existe, a fim de disseminar no 

âmbito da RGB
Compartilhamento de arquivos  R$        -   Não inciada

3 - Promover a inovação 

em governança, por meio 

de ações de estímulo à 

pesquisas e de orientação														

3.1 -  Realizar o Fórum Nacional de Inovação e Governança. 
Marli, Walter, 

Marinho
RGB 01/07/20 30/09/21

A inovação em governança deve ser tratada como 

requisito para otimizar as mudanças adaptativas e 

orientadas para o aprimoramento do sucateamento do 

que vemos hoje das políticas públicas, é fácil constar isso, 

pelo grande volume de recursos públicos que temos 

disponíveis e são mau aplicados e as condições que vivem 

a sociedade dona destes recursos ou seja, a inovação em 

governança contribuirá para a otimizar as mudanças que 

proporcionaram controle com ganhos de eficiência e 

eficácia, com base no aprendizado contínuo sobre o que 

funciona e o que não funciona e quando.

Não se faz inovação em governança pública, 

se não for por meio de top-dow, envolvendo 

todas as partes interessadas, que 

consequentimente em Bottom-up, os 

demais agentes públicos seguem o fluxo. 

Disseminar de forma simples e 

desmestificada, em foruns, visita em loco, 

demostração da efetividade das mudanças e 

o mais importante, envolver as pessoas e 

demostrar a importãncia que ele tem na 

tranformação de um paradguima, já que a 

principal mudança não é teccnológica , mas 

cultural.  

ESFORÇO 

DA 

ELABORA

ÇÃO

Não inciada

3 - Promover a inovação 

em governança, por meio 

de ações de estímulo à 

pesquisas e de orientação														

3.2 -  Realizar o Evento de Centro de Governo. 
Marli, Walter, 

Marinho
RGB 01/07/20 30/11/21

A inovação em governança deve ser tratada como 

requisito para otimizar as mudanças adaptativas e 

orientadas para o aprimoramento do sucateamento do 

que vemos hoje das políticas públicas, é fácil constar isso, 

pelo grande volume de recursos públicos que temos 

disponíveis e são mau aplicados e as condições que vivem 

a sociedade dona destes recursos ou seja, a inovação em 

governança contribuirá para a otimizar as mudanças que 

proporcionaram controle com ganhos de eficiência e 

eficácia, com base no aprendizado contínuo sobre o que 

funciona e o que não funciona e quando.

Não se faz inovação em governança pública, 

se não for por meio de top-dow, envolvendo 

todas as partes interessadas, que 

consequentimente em Bottom-up, os 

demais agentes públicos seguem o fluxo. 

Disseminar de forma simples e 

desmestificada, em foruns, visita em loco, 

demostração da efetividade das mudanças e 

o mais importante, envolver as pessoas e 

demostrar a importãncia que ele tem na 

tranformação de um paradguima, já que a 

principal mudança não é teccnológica , mas 

cultural.  

ESFORÇO 

DA 

ELABORA

ÇÃO

Em 

andamento

Realizada reunião com 

representantes da Casa 

Civil para aproximar o 

Comitê de Inovação da 

RGB no Centro de 

Governo.

4 -Identificar, apoiar, 

estimular, coordenar e 

disseminar o 

desenvolvimento da 

inovação em governança							

							

4.1- Benchmark de Soluções adotadas em outros Paises

Bruno, Portela, 

Manoel, Fonseca, 

Ronan, Damasco

Conexão 

Remota
01/07/20 30/09/21

Identificar soluções inovadoras aplicáveis no Contexto 

Brasil

Pesquisa, levantamento e contatos 

internacionais.
 R$        -   Não inciada

4 -Identificar, apoiar, 

estimular, coordenar e 

disseminar o 

desenvolvimento da 

inovação em governança							

							

4.2- Benchmark de Soluções de Sucesso e práticas inovadoras adotadas Brasil

Bruno, Portela, 

Manoel, Fonseca, 

Ronan, Damasco

Conexão 

Remota
01/07/20 31/9/21

Identificar soluções inovadoras em Governança adotadas 

no Contexto Brasil e fomentar sua replicação

Pesquisa, levantamento e contatos 

internacionais.
 R$        -   

Em 

andamento



4 -Identificar, apoiar, 

estimular, coordenar e 

disseminar o 

desenvolvimento da 

inovação em governança							

							

4.3- Datamining em inovação

Bruno, Portela, 

Manoel, Fonseca, 

Ronan, Damasco

Conexão 

Remota
01/07/20 30/09/21 Identificar soluções inovadoras Adotadas Análise de Dados  R$        -   Não inciada

5 -Promover parcerias com 

as empresas e instituições 

públicas e privadas, com 

vistas à modernização e 

inovação em governança							

							

5.1 - Elaborar proposta de ação replicável aos municípios para aumento da arrecadação de créditos 

fiscais.

Roberto, Pogo, 

David, Luduvice

Comitê 

Interministerial 

de Governança 

Pública (fase 1 - 

implantação)

01/07/20 31/08/21

Eficiência.Diagnóstico dos setores públicos afetados: 90% 

do congestionamento do Judiciário deriva de execuções 

fiscais; o índíce médio de execução do estoque de dívida 

ativa de municípios é de 1% a.a., com custo médio de R$ 

8.000 por processo judicial e duração média de 8 anos 

(fonte: publicação Justiça em Números CNJ – 2019).

Esse panorama deixa patente que a gestão das demandas 

de massa da advocacia pública, em particular as execuções 

fiscais de todos os entes federados, é a principal causa da 

baixa eficiência da prestação do serviço público de entrega 

de tutela jurisdicional e solução de conflitos pelo Judiciário 

brasileiro.

Por seu turno, esse grande volume de execuções fiscais 

também acaba por ser a principal causa dos baixíssimos 

índices de eficiência da própria cobrança da Dívida Ativa 

pelos entes federados, especialmente os municípios, 

gerando assim um círculo vicioso que macula as duas 

atividades públicas: prestação jurisdicional e cobrança dos 

créditos públicos.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DO PLANO: (I) Aumento da 

eficiência da cobrança da Dívida Ativa (recuperação dos 

créditos públicos); (II) Redução significativa da quantidade 

Plano organizacional, instituído pela Casa 

Civil da Presidência da República, após o 

trâmite pela Comissão Interministerial de 

Governança;

Remessa para Previsão Orçamentária da 

União;

Disponibilização de Manual de 

Implementação via web;

Divulgação institucional da Casa Civil-

Presidência entre os parlamentares, 

prefeitos, secretários das fazendas 

municipais, bem como instituições 

representativas dos municípios;

Após fase de implantação concluída: 

Recebimento dos planos específicos de cada 

município para implantação ou manutenção 

do protesto eletônico, por T.I própria ou por 

licitação (pregão eletrônico);

Remessa da verba “carimbada” para o 

município específico, através de rubrica 

própria no FPM – Fundo de Participação dos 

Municípios: R$25.000,00 a 35.000,00/mês, 

 R$        -   Não inciada

6 - Utilizar tecnologias 

disruptivas para coletar 

informações necessárias 

para a criação de modelos 

de maturidade em 

Governança Pública.     

6.1 - Planejar o método para a definição e aplicação das tecnologias, bem como o cronograma de 

reuniões 
Pedro Vieira / 

Fabio Xavier

AMBIENTE 

VIRTUAL
30/07/21

 Atualmente os municípios possuem inúmeras obrigações 

e devem fornecer dados a uma diversidade de órgãos de 

controle. Invariavelmente são utilizados questionários que 

os gestores devem responder, muitas vezes informações 

já fornecidas por outros meios, o que acaba 

sobrecarregando as administrações públicas. Os órgãos de 

controle já possuem uma imensidão de dados que 

poderiam ser trabalhados de forma a se obter as 

informações necessárias para estabelecimento de um 

modelo de maturidade adequado.  Utilizar as tecnologias 

disruptivas, como a Inteligência Artificial, Machine 

Learning, Blockchain e análise e cruzamento de dados, 

para obter informações necessárias para criação e 

manutenção de modelos de maturidade em Governança 

Pública, não sobrecarregando os municípios com 

questionários e fornecimento de dados diversos e 

REUNIÃO ON LINE.                                                                                                                  

FOCO: Utilizar tecnologias como IA e Análise 

de dados (preditiva e descritiva) para se 

obter informações a partir de dados já 

existentes nos órgãos de controle, na 

Internet e em redes sociais.

Parceria com Universidades, centros de 

pesquisa e inovação e grandes player do 

mercado

2
Em 

andamento

6 - Utilizar tecnologias 

disruptivas para coletar 

informações necessárias 

para a criação de modelos 

de maturidade em 

Governança Pública.     

6.2 - Divulgar no comitê o método e a proposta de utilização
Pedro Vieira / 

Fabio Xavier

AMBIENTE 

VIRTUAL
30/11/21 Para conhecimento do Comitê. REUNIÃO ON LINE 1 Não inciada

7 - Propor ferramentas 

analytics para monitorar o 

compliance à LGPD e à 

Nova Lei de Licitações

7.1 - Planejar o método, escopo inicial, POC e cronograma para aplicação do Analytics
Pedro Vieira / 

Fabio Xavier

AMBIENTE 

VIRTUAL
30/07/21

A LGPD e a nova Lei de Licitações estão em vigor. Com a 

LGPD, todas as instituições públicas e privadas que tratam 

dados pessoais devem se adaptar de forma a fazer o 

tratamento de acordo com os princípios e motivações 

definidos na legislação. Quando à nova Lei de Licitações, 

há mudanças significativas que devem ser amplamente 

divulgadas e a conformidade deve ser verificada, tanto por 

órgãos de controle externo, quanto pelo controle interno 

e até o controle social.

REUNIÃO ON LINE.                                                                                                                  

FOCO: Usar Analytics para verificar a 

conformidade de instituições públicas à 

LGPD e à Nova Lei de Licitações.                                                  

Parceria com Universidades e centros de 

pesquisa e inovação. Parceria com grandes 

players do mercado

Eventos para divulgação de casos de sucesso 

Identificação e disponibilização de soluções 

já existentes na Admistração Pública e 

trabalhar para o compartilhamento para 

Em 

andamento

7 - Propor ferramentas 

analytics para monitorar o 

compliance à LGPD e à 

Nova Lei de Licitações
7.2 - Divulgar no comitê o método e a proposta de utilização do Analytics para verificar a 

conformidade de instituições públicas à LGPD e à Nova Lei de Licitações

Pedro Vieira / 

Fabio Xavier

AMBIENTE 

VIRTUAL
30/11/21 Para conhecimento do Comitê. REUNIÃO ON LINE Não inciada

8 - Disseminar uso de data 

science nos dados públicos 

para mapear Gaps de 

gestão pública
8.1 - Planejar o método, escopo inicial, POC e cronograma para uso do Data Science

Pedro Vieira / 

Fabio Xavier

AMBIENTE 

VIRTUAL
30/07/21

Com a Ciência de dados é possível fazer cruzamentos com 

bases de dados, redes sociais, internet, dados não 

estruturados para que se possa obter informações e 

tendências. Assim, a Administração Públicas pode 

direcionar seus esforços na correção de ações, políticas 

públicas para melhorar a efetividade de tais ações.

REUNIÃO ON LINE.                                                                                                                  

FOCO: Usar a Ciência de Dados como 

ferramenta para identificar e mapear pontos 

de atenção na Gestão Pública.                                             

Busca e divulgação de cursos sobre o tema;

Parceria com universidades e ENAP;

Em 

andamento

8 - Disseminar uso de data 

science nos dados públicos 

para mapear Gaps de 

gestão pública

8.2 - Divulgar no comitê o método e a proposta de utilização da Ciência de Dados como ferramenta 

para identificar e mapear pontos de atenção na Gestão Pública

Pedro Vieira / 

Fabio Xavier

AMBIENTE 

VIRTUAL
30/11/21 Para conhecimento do Comitê. REUNIÃO ON LINE Não inciada

9 - Estimular a criação de 

plataformas de cocriação e 

coprodução para 

incentivar a Governança 

Pública Colaborativa

9.1 - Planejar o método, escopo inicial, e cronograma
Pedro Vieira / 

Fabio Xavier

AMBIENTE 

VIRTUAL
30/07/21

Os problemas públicos são extremamente complexos e o 

envolvimento de todos os atores impactados é uma ótima 

maneira de se conseguir soluções melhores. Nesse 

contexto, a cocriação e a coprodução podem ser 

instrumentos valiosos para a busca de soluções inovadoras 

e eficazes. Contudo, esses instrumentos necessitam de 

plataformas para estimular a sua execução. Além das 

plataformas físicas, as virtuais podem ser uma excelente 

opção para estimular esses instrumentos, criando uma 

rede de governança pública colaborativas.

REUNIÃO ON LINE.                                                                                                                  

FOCO: Plataforma digitais para estimular a 

Governança Pública colaborativa são um 

instrumento necessário para que a 

metodologia de cocriação e coprodução 

possam ajudar a Administração Pública na 

busca de soluções inovadoras para os 

complexos problemas públicos.                                                                      

Criação de espaços virtuais, apps e redes 

sociais públicas

Parcerias com universidades e centros e 

laboratórios de inovação

Em 

andamento

9 - Estimular a criação de 

plataformas de cocriação e 

coprodução para 

incentivar a Governança 

Pública Colaborativa
9.2 - Divulgar no comitê o método e a proposta de utilização 

Pedro Vieira / 

Fabio Xavier

AMBIENTE 

VIRTUAL
30/11/21 Para conhecimento do Comitê. REUNIÃO ON LINE Não inciada



10 - Utilização do IA na 

aplicação da Jurimetria

10.1 - Planejar o método, escopo inicial, POC e cronograma
Pedro Vieira / 

Fabio Xavier

AMBIENTE 

VIRTUAL
15/02/22

Existe uma lacuna na esfera do Direito de se utilizar a 

probabilidade, estatística e análise preditiva. O uso da IA 

para identifcar as tendências e acelerar os processos na 

esfera do Direito é hoje uma possibilidade concreta o que 

resultará em mais celeridade, padronização, transparência 

e efetividade, todos elementos contidos na Governança.

REUNIÃO ON LINE Não inciada
OBJETIVO 

BLOQUEADO EM 2021. 

11 - Benchmark de 

Soluções Tecnológicas 11.1 - Criação de um cadastro de boas práticas, com formulário para inscrição dos cases
Pedro Vieira / 

Fabio Xavier

AMBIENTE 

VIRTUAL
15/08/21 15/09/21

A busca de soluções que podem ser replicadas em outros 

municípios e criação de um banco de soluções é uma 

ótima iniciativa para ajudar principalmente os pequenos 

municípios. Busca na Internet, online, visitas

 Não inciada Não inciada

11 - Benchmark de 

Soluções Tecnológicas
11.2 - Análise dos Cases cadastrados e verificação de viabilidade de replicação, aderência à 

Governança Pública, efetividade e classificação para entrega de badges
Pedro Vieira / 

Fabio Xavier

AMBIENTE 

VIRTUAL
30/10/21 15/11/21

11 - Benchmark de 

Soluções Tecnológicas

11.3 - Evento para divulgação do resultado e entrega de badges

Pedro Vieira / 

Fabio Xavier

AMBIENTE 

VIRTUAL
15/12/21 15/12/21

11 - Benchmark de 

Soluções Tecnológicas

11.4 - Verificação de formas de replicação das boas práticas em outros municípios

Pedro Vieira / 

Fabio Xavier

AMBIENTE 

VIRTUAL
15/12/21 15/12/21

12 - Implementar a 

metodologia de Badges na 

RGB
12.1 - Estabelecer Parceria com empresa que detenha o conhecimento da metodologia Weskley e Walter

AMBIENTE 

VIRTUAL
30/07/21 31/08/21 Para dar início à implantação na RGB Busca na Internet, online, visitas




