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INTRODUÇÃO 

Responder aos problemas políticos dinâmicos 
e complexos de hoje coloca uma pressão 
significativa sobre os governos para que 
cumpram seus objetivos e mandatos políticos. 
Um sistema de governança pública que 
apoie o desenvolvimento eficaz de políticas, 
planejamento estratégico e processos de 
tomada de decisão para enfrentar desafios 
multifacetados é fundamental para promover 
a confiança dos cidadãos na capacidade de 
entrega das instituições públicas. Com uma 
posição única para alinhar a máquina do 
governo em torno de prioridades estratégicas, 
os centros de governo (CdG) desempenham 
um papel essencial na priorização de objetivos 
políticos de alto nível e na coordenação do 
design e implementação de respostas políticas 
em todo o governo. Eles são cada vez mais 
solicitados a ir além de seu foco tradicional 
na preparação de reuniões de gabinete e na 
revisão da conformidade legal das propostas. 
O fortalecimento da capacidade do centro de 
governo emergiu, assim, como um fator crucial 
no cumprimento de compromissos políticos e 
democráticos mais amplos. 

Esta Revisão do Centro de Governo do Brasil 
fornece uma avaliação da capacidade do 
CdG de criar um ambiente institucional 
mais confiável e favorável para definir e 
implementar prioridades políticas transversais. 
O Brasil solicitou o apoio da OCDE para 
melhorar sua capacidade de enfrentar os 
desafios políticos e criar um CdG voltado para 
resultados. Ao fazer isso, espera solidificar o 
CdG como um eixo central do governo, capaz 
de apoiar os processos de tomada de decisão 
e orientar a ação do governo para definir e 
alcançar prioridades de alto nível.    

A revisão identifica algumas limitações 
ligadas à fragmentação institucional do 
CdG, e recomenda o esclarecimento das 
respectivas responsabilidades dos seus 
órgãos constitutivos. Sugere, também, que 
as práticas atuais no centro concentram-se 
principalmente nos processos em detrimento 
dos resultados; isso pode ser mitigado 
vinculando claramente uma estrutura de 
gestão de desempenho a um pequeno número 
de objetivos estratégicos intergovernamentais. 
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Com foco nas capacidades do CdG para 
contribuir com a estratégia orçamentária e o 
orçamento federal, a revisão examina como 
o CdG pode garantir que os planos de médio 
e longo prazo se alinhem com a estrutura 
orçamentária e como o orçamento pode 
apoiar as políticas de maneira coerente. A 
revisão examina ainda o papel do CdG no 
monitoramento e avaliação do desempenho 
das prioridades políticas e o uso dessas 
informações para melhorar a formulação de 
políticas e a prestação de serviços. Seguindo 
a recente reorganização das estruturas de 
comunicação pública, a revisão também 
analisa como o papel da comunicação pública 
pode ser consolidado e reforçado como uma 
alavanca estratégica de governo e viabilizadora 
de um governo aberto. As recomendações 
contidas nesta revisão buscam promover uma 
abordagem integrada e voltada para o futuro 
da governança pública e, em última análise, 
ajudar o Brasil a entregar melhores resultados 
para os cidadãos e promover a confiança no 
governo. 

A Revisão do Centro de Governo do Brasil 
baseia-se em uma ampla gama de experiências 
e práticas internacionais usadas para 
estabelecer centros de governo orientados 
para resultados e resolução de problemas. A 
revisão baseia-se nos insights coletados das 
redes e comunidades de prática da OCDE, 
incluindo a Rede de Funcionários de Alto 
Escalão dos Centros de Governo. A revisão 
também se beneficiou muito do processo de 
engajamento de pares da OCDE, que permitiu 
um diálogo prático e baseado em evidências 
entre autoridades brasileiras e seus pares de 
centros de governo nos países membros da 
OCDE. 

A revisão foi aprovada e o sigilo retirado pelo 
Comitê de Governança Pública em 13 de junho 
de 2022 e preparada para publicação pela 
Secretaria.
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1. 
SUMÁRIO 
EXECUTIVO

A Revisão do Centro de Governo do Brasil 
avalia a capacidade do centro de governo 
do Brasil (CdG) para gerir a concepção de 
prioridades estratégicas integradas, bem como 
para liderar a coordenação de todo o governo 
para implementar prioridades transversais. 
Os recentes programas de governança e 
reforma administrativa no Brasil resultaram 
em mudanças institucionais significativas nas 
principais funções de governança pública, 
incluindo a direção de políticas públicas, 
coordenação governamental, orçamento, 
planejamento estratégico, monitoramento 
e avaliação e comunicações públicas. A 
revisão centra-se na capacidade do CdG 
para desempenhar estas funções cruciais. 
Geralmente, entende-se que o CdG do Brasil 
abranja a Presidência da República – incluindo 
o Gabinete Pessoal do Presidente, Secretaria-
Geral; Gabinete de Segurança Institucional, 
Gabinete Civil da Presidência da República 
(Casa Civil), a Secretaria Especial de Assuntos 
Estratégicos, a Secretaria de Governo e a 
Procuradoria Geral da República – além do 
Ministério da Economia, da Secretaria Especial 
de Comunicação Social do Ministério das 
Comunicações, do Ministério das Relações 
Exteriores e da Controladoria-Geral da União 
(CGU). 

A capacidade do CdG de coordenar e orientar 
a máquina do governo para objetivos comuns 
é prejudicada por dois fatores principais no 
Brasil. Primeiro, na ausência de um conjunto 

claro de metas prioritárias compartilhadas, 
a ação do governo tende a ser desarticulada 
e menos eficiente. O CdG no Brasil se 
beneficiaria de um número limitado e bem 
comunicado de metas compartilhadas 
para efetivamente mobilizar e desafiar a 
administração pública. Em segundo lugar, a 
fragmentação institucional e as frequentes 
mudanças institucionais têm gerado 
sobreposições entre as funções das diferentes 
entidades, limitando o desempenho do CdG 
como gestor da ação governamental. O CdG 
no Brasil poderia mitigar os efeitos dessa 
fragmentação realizando revisões funcionais 
e tomando medidas para promover a 
continuidade por meio da mudança, inclusive 
reduzindo a rotatividade de funcionários. 

As sobreposições de mandatos também 
prejudicaram a capacidade do CdG de cumprir 
sua função de planejamento estratégico. Ao 
longo de décadas, o Brasil desenvolveu um 
sistema de planejamento bem estabelecido e 
uma equipe altamente treinada e qualificada 
para planejamento. No entanto, a função 
de planejamento tornou-se fragmentada 
no governo como um todo, o que levou 
a algumas lacunas e sobreposições nos 
mandatos e atividades. Esta fragmentação é 
agravada pelos baixos níveis de colaboração 
institucional em algumas áreas, o que dificulta 
a capacidade do governo de identificar 
prioridades políticas claras, enfrentar desafios 
multidimensionais e alcançar seus objetivos 
estratégicos. Além disso, o sistema de 
planejamento no Brasil é caracterizado 
por um foco no processo, às vezes 
em detrimento dos resultados. Por 
exemplo, embora o plano plurianual 
(PPA) seja um instrumento de 
planejamento bem desenvolvido 
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que delineia objetivos e metas para o país ao 
longo de um período de quatro anos, muitas 
vezes é usado como ferramenta de relatório e 
não molda rotinas de trabalho e processos de 
tomada de decisão no CdG. O CdG poderia, 
no entanto, preencher essa lacuna entre a 
intenção e os resultados de duas maneiras. 
Primeiro, o processo de planejamento se 
beneficiaria de mecanismos de priorização 
para garantir que o governo esteja atuando 
nas questões mais importantes, de maneira 
coerente e munido das evidências mais 
relevantes. A capacidade do CdG de promover 
o planejamento estratégico orientado para 
resultados também pode ser aprimorada por 
meio de um melhor alinhamento e integração 
dos diferentes sistemas de planejamento em 
todo o governo. 

A capacidade do CdG de alinhar o orçamento 
federal com os instrumentos de planejamento 
tem se mostrado difícil. A contribuição 
da secretaria de planejamento no CdG é 
amplamente limitada à preparação do PPA 
uma vez a cada quatro anos; além disso, 
existem outros planos de longo prazo 

desvinculados dos processos orçamentários. 
A alocação de despesas legislada pode 
ser uma barreira para melhorar a eficácia 
e eficiência do orçamento. O governo 
brasileiro poderia se beneficiar do Conselho 
de Execução Orçamentária trazendo os 
resultados da função de planejamento para 
a fase estratégica do orçamento, projetando 
e implementando uma estrutura de revisão 
de gastos para avaliar o desempenho das 
despesas existentes em relação aos objetivos 
políticos relevantes. A taxa de despesas de 
investimento de capital pelo governo federal 
no Brasil é baixa em relação à média da OCDE. 
O governo deve assegurar que a estrutura de 
gestão do risco fiscal e o regime de prestação 
de contas estejam disponíveis ao Conselho 
de Execução Orçamental para informar o 
processo de tomada de decisão. Finalmente, 
o governo fez alguns progressos na melhoria 
do seu  quadro de despesas a médio prazo. As 
iniciativas neste domínio devem prosseguir 
a fim de apoiar as instituições orçamentais, 
como a regra das despesas orçamentais e a 
previsibilidade das despesas orçamentais.

Como é o caso da coordenação e do 
planejamento estratégico, a função 
de monitoramento do CdG no Brasil 
também aparece fragmentada entre vários 
atores institucionais, cujas habilidades e 
capacidades de monitoramento e avaliação 
são heterogêneas. Além disso, o sistema 
existente para acompanhar os resultados 
das políticas e programas públicos é usado 
principalmente como um sistema de 
prestação de contas vinculado ao PPA, mas 
não é realimentado de forma sistemática e 

efetiva no processo de tomada de decisão 
no CdG. Além disso, a complexidade do 

sistema de planejamento e priorização 
levou à sobreposição de unidades de 

monitoramento. Além do PPA, os 
dados e informações rastreados 

também estão sujeitos a 
mecanismos de garantia 

mais fracos e barreiras à 
sua interoperabilidade. 

Embora os relatórios 
de monitoramento 

sejam elaborados 
e publicados, o 
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formato de publicação não suporta seu uso 
pelos formuladores de políticas. Desenvolver 
e harmonizar ferramentas de monitoramento 
e rotinas de trabalho na Casa Civil, visando à 
implementação de prioridades transversais 
do governo, será fundamental para abordar 
essas questões. A criação do Conselho de 
Monitoramento e Avaliação de Políticas 
Públicas (CMAP) representa um avanço 
na criação de um sistema de avaliação. No 
entanto, não há clareza sobre quando e como 
os órgãos do CdG podem usar as informações 
de avaliação geradas pelo CMAP de forma 
sistemática. Desenvolver mecanismos 
explícitos de garantia e controle de qualidade 
e promover o uso dos resultados da avaliação 
por meio de uma estratégia de comunicação 
pode aumentar a robustez do sistema de 
avaliação.

Por fim, o CdG no Brasil tem dado passos 
importantes para o estabelecimento de uma 
abordagem estratégica de comunicação. Em 
particular, recentemente reorganizou essa 
função para estabelecer uma direção mais 
centralizada das comunicações em toda a 
administração pública. Este compromisso 
foi ainda mais consagrado na estratégia e 

plano de comunicação pública do governo 
sob a liderança da Secretaria Especial de 
Comunicação Social. À medida que transita 
para uma abordagem de comunicação 
mais estratégica, o governo deve continuar 
a institucionalizar os principais processos, 
melhorar a coordenação multinível e 
profissionalizar as capacidades essenciais. 
Ao fazê-lo, o governo deve buscar uma 
abordagem de comunicação baseada em 
evidências como parte de sua estratégia de 
todo o governo para responder melhor às 
necessidades de diferentes públicos e mostrar 
sua contribuição e impacto em objetivos 
políticos mais amplos. Será igualmente 
importante comunicar oportunidades de 
participação para estabelecer um diálogo 
aberto e significativo com o público em todas 
as fases distintas do processo de elaboração 
de políticas, em especial com os grupos 
vulneráveis.
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Criar uma estrutura de política 
favorável para o CdG

• Estabelecer uma estrutura de desempenho 
orientada para resultados que descreva um 
conjunto de prioridades setoriais, bem como 
metas e resultados conjuntos que o CdG está 
trabalhando para alcançar.

• Estabelecer rotinas de trabalho estruturadas 
e processos de gestão para avaliar o 
progresso nas metas do CdG para garantir 
um foco na gestão de resultados.

2. 
RESUMO DAS PRINCIPAIS 
RECOMENDAÇÕES 

Centro de 
funções lideradas 
pelo governo e 
capacidade de 
coordenação

1. Centro de funções lideradas pelo governo e capacidade de coordenação
2. Planejamento estratégico e priorização
3. Orçamentação no centro de governo
4. Monitorar e avaliar as prioridades do centro
5. Comunicação pública para melhores políticas e um governo mais aberto

CAPÍTULO 1
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Melhorar o desempenho e a 
coordenação dentro do CdG

• Realizar revisões funcionais dos diferentes 
órgãos constituintes do CdG para revisar 
ainda mais as funções, responsabilidades 
e atividades que cada unidade do CdG 
deve realizar e determinar quais unidades 
precisam ser reformadas, fundidas, criadas ou 
dissolvidas.

• Evitar sobreposições na implementação de 
programas e projetos prioritários no centro 
das instituições governamentais.

 

Fortalecer as capacidades 
institucionais do CdG

• Avaliar a disponibilidade de recursos 
financeiros adequados, funcionários, 
expertise e apoio técnico a todas as 
instituições do CdG para aumentar 
a capacidade e superar os desafios 
relacionados com recursos humanos 
limitados. Para este fim, reduzir a 
frequência da rotatividade de funcionários, 
permitir e incentivar a mobilidade de 
curto e médio prazo de funcionários em 
diferentes instituições do CdG e promover 
as habilidades dos funcionários para 
planejamento, coordenação e priorização. 

 

Melhorar a coordenação 
horizontal entre as unidades do 
CdG e no governo como um todo

• Assegurar reuniões regulares das câmaras 
setoriais do Conselho do Governo como 
fóruns para a definição de prioridades e a 
coordenação da posição do Governo sobre 
questões políticas importantes para 
substituir a frequência reduzida de 
reuniões do Conselho. 

• Facilitar o funcionamento e 
a eficiência dos conselhos, 
comitês e grupos de trabalho 
permanentes existentes, 
equipando-os com recursos, 
funcionários, expertise e 

apoio técnico adequados para coordenar a 
formulação de políticas. 

 
Melhorar a coordenação vertical 
entre os níveis de governo

• Criar ou fortalecer espaços institucionais 
com arranjos claros de governança 
multinível para o desenvolvimento de um 
conjunto comum de objetivos e indicadores 
estratégicos nos níveis federal, estadual e 
municipal de governo.

 

Promover a gestão da transição

• Introduzir orientações sobre a ação política 
para os formuladores de políticas do governo 
cessante, após a realização das eleições e 
antes da transferência formal do governo. 

• Assegurar um equilíbrio adequado 
entre a continuidade e a mobilidade dos 
funcionários nas instituições do CdG para 
apoiar a implementação de políticas e 
serviços para além de um único ciclo político. 

77



8

Construir um sistema 
institucional sólido e futuro para 
o planejamento no Brasil

• Reforçar a qualidade do planejamento 
estratégico em todo o serviço civil e 
aproveitar a amplitude da experiência 
de toda a administração. Investir no 
desenvolvimento de mediadores de 
conhecimento para apoiar o planejamento 
estratégico, notadamente por meio da Escola 
Nacional de Administração Pública (ENAP), 
do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada 
(IPEA) e do Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE) e colocar as habilidades de 
desenvolvimento de políticas estratégicas no 
centro das estratégias do serviço público. 

• Racionalizar, agilizar e simplificar a 
arquitetura de planejamento estratégico do 
CdG realizando uma revisão funcional com 
mapeamento detalhado dos órgãos com 
funções de planejamento para identificar 
sobreposições e lacunas de incumbências, 
ajustando as responsabilidades dos órgãos 
do CdG na sequência desta revisão funcional. 
Designar um órgão existente como uma 
unidade central de previsão dedicada para 
defender, realizar, conduzir e coordenar o 
trabalho prospectivo em todo o governo. 

• Promover a criação de uma comunidade 
de práticas em torno da governação 
antecipatória e da previsão estratégica. 

Planejamento 
estratégico e 
priorização

CAPÍTULO 2

Vincular o planejamento aos 
resultados por meio de práticas 
de priorização mais eficazes 

• Em consonância com as recomendações 
do Capítulo 1 sobre a criação de uma 
estrutura de desempenho do CdG voltada 
para resultados, definir e implementar um 
número mais limitado de metas voltadas 
para resultados compartilhadas por todo o 
governo.

• Criar uma estrutura de revisão de gastos para 
ajudar a alinhar os gastos com as prioridades 
do governo.  

Incorporar as evidências de uso 
e o envolvimento das partes 
interessadas nas práticas de 
priorização, planejamento e 
tomada de decisão

• Sistematizar a identificação de problemas 
nos processos de planejamento e priorização 
nos níveis setorial e nacional e desenvolver 
padrões mínimos para o uso de evidências 
na identificação de problemas.  

• Criar diretrizes e kits de ferramentas 
detalhados para integrar o envolvimento 
das partes interessadas e a participação do 
cidadão no ciclo de planejamento. 
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Alinhar e integrar o sistema de 
planejamento

• Eliminar documentos estratégicos supérfluos 
de todo o governo e alinhar objetivos e 
programas em todos os prazos para uma 
ação governamental mais eficaz.

• Melhorar a função de desafio do centro de 
governo para integrar melhor as estratégias 
setoriais e de todo o governo, mandando 
uma unidade no CdG para revisar e desafiar 

os Planos Estratégicos Institucionais (PEIs) 
antes da finalização.

• Designar uma unidade no CdG para realizar 
um exercício de levantamento de estratégias 
setoriais e melhorar a capacidade intrínseca 
de planejamento setorial no Brasil, incluindo 
o alinhamento de ciclos de planejamento e 
mecanismos para promover a participação 
do estado em atualizações ou revisões da 
Estratégia Federal de Desenvolvimento. 

Melhorar a sustentabilidade fiscal 
e a previsibilidade do orçamento 
federal 

• Considerar um maior uso da reforma 
legislativa para atualizar e melhorar os 
gastos públicos legislados a fim de apoiar 
a sustentabilidade fiscal e outros objetivos 
governamentais no processo orçamentário. 
O CdG tem um papel de especialista na 
formulação do orçamento federal porque, 
por meio da presidência, pode avançar em 
iniciativas políticas que exigem reforma 
legislativa.

• Continuar a fortalecer a estrutura de 
despesas de médio prazo para melhorar 
a previsibilidade do orçamento federal, 
garantindo que a estrutura se aplique a 

todas as receitas e despesas federais e 
apoie a operação da regra de despesas 
fiscais. Fortalecer a cobertura e aplicação 
da estrutura de despesas a médio prazo é 
relevante para as informações disponíveis ao 
Conselho de Execução Orçamentária (JEO) 
no CdG. 

• Ampliar a aplicação da estrutura de 
gerenciamento de risco fiscal e regime de 
prestação de contas para incluir possíveis 
respostas orçamentárias, caso ocorra um 
risco fiscal, e garantir que os ministérios 
implementem políticas de gestão de risco 
fiscal alinhados à estrutura do Ministério da 
Economia. 

Orçamentação 
no centro de 
governo

CAPÍTULO 3
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Fortalecer as ligações entre o 
planejamento estratégico e a 
estrutura orçamental 

• Certificar-se de que a JEO traga os resultados 
da função de planejamento no CdG para a 
fase de estratégia do processo orçamentário. 
O governo deve envidar mais esforços 
para garantir que os orçamentos federais 
expressem o conteúdo dos planos. Isso 
inclui considerar a coordenação das funções 
de orçamento e planejamento como área 
prioritária para o CdG e o Ministério da 
Economia abordarem. 

Construir uma estrutura 
institucional sólida para 
monitorar e avaliar as prioridades 
políticas

• Adotar uma definição abrangente de 
monitoramento e/ou avaliação para 
estabelecer um entendimento compartilhado 
de seus objetivos e modalidades dentro do 
setor público e a diferença entre eles.

• Definir claramente as incumbências e 
responsabilidades para o monitoramento de 
desempenho do governo como um todo no 
Brasil. Isso inclui atribuir responsabilidades 
e evitar lacunas, sobreposições e melhorar a 
coordenação em relação à coleta de dados, 

• O Ministério da Economia deve criar e 
implementar um quadro de revisão de 
gastos para avaliar o desempenho das 
despesas existentes em termos de objetivos 
políticos dessas despesas. O CdG deve ter um 
papel na condução das revisões de gastos 
para certificar-se de que os gastos federais 
estejam alinhados com as prioridades do 
governo e para identificar as implicações 
legislativas de qualquer mudança 
prospectiva na alocação de gastos existente. 

análise de dados, uso de dados, coordenação 
do processo de monitoramento e design de 
diretrizes de monitoramento.  

Promover a qualidade de M&E

• Fortalecer a robustez dos Principais 
Indicadores Nacionais (PINs) atualizando e/
ou validando esses indicadores por meio 
de um processo de engajamento das partes 
interessadas, explicando claramente como 
cada objetivo estratégico da Estratégia Federal 
de Desenvolvimento (EFD) 2020 a 2031 
vincula-se aos PINs.

• Desenvolver um conjunto de indicadores 
robustos, vinculando explicitamente 

Monitorar e avaliar 
as prioridades do 
centro

CAPÍTULO 4
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indicadores a pelo menos um PIN, 
diversificando o tipo de indicadores usados   
para medir a realização de cada prioridade 
política, desenvolvendo informações básicas 
importantes, avaliando a robustez dos 
indicadores em relação ao modelo RACER.

• Desenvolver mecanismos de garantia de 
qualidade para o sistema de monitoramento 
na Casa Civil.

• Aumentar as capacidades do centro de 
governo CdG para monitorar as prioridades 
políticas, desenvolvendo ainda mais as 
habilidades de monitoramento na Casa 
Civil e dedicando recursos específicos ao 
monitoramento. 

• Desenvolver mecanismos explícitos e 
sistemáticos de garantia e controle de 
qualidade no Conselho de Monitoramento 
e Avaliação de Políticas Públicas (CMAP) 
para garantir a credibilidade do processo de 
avaliação.

Fortalecimento da governança 
e institucionalização da 
comunicação estratégica no 
Brasil

• Esclarecer os processos, funções e 
responsabilidades da comunicação pública 
para reduzir potenciais duplicações, 

Melhorar o uso de M&E

• Exigir que as instituições publiquem relatórios 
de monitoramento de forma amigável. 

• Certificar-se de que todos os principais 
relatórios de avaliação e constatações estejam 
facilmente disponíveis para a Casa Civil e 
outros órgãos do CdG. 

• Desenvolver um painel público para 
informar os cidadãos e as partes interessadas 
sobre o progresso feito pelo governo na 
implementação das prioridades políticas e 
seus resultados esperados. 

• Produzir um plano de comunicação, incluindo 
uma apresentação pública anual sobre as 
prioridades do governo.  

• Elaborar uma estratégia de comunicação 
para adaptar a forma como os resultados 
da pesquisa do CMAP são apresentados, 
incluindo o desenvolvimento do website do 
CMAP.

simplificar os métodos de trabalho e alinhar as 
mensagens internas e externas.

• Estabelecer uma estrutura formal para 
colaboração vertical e horizontal entre os 
comunicadores públicos nos principais 
ministérios de linha liderados pela SECOM 
para abordar as lacunas de coordenação 
existentes.

CAPÍTULO 5

Comunicação 
pública para 
melhores políticas 
e um governo 
mais aberto
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• Estabelecer um processo formal de priorização 
para definir os principais objetivos de 
comunicação para a próxima estratégia e 
plano da SECOM para o governo como um 
todo. 

• Desenvolver um programa de treinamento 
abrangente para ajudar a profissionalizar 
a aplicação estratégica das competências 
essenciais de comunicação. 

• Realizar um mapeamento das lacunas 
de habilidades dentro e fora da SECOM 
para solicitar capacitações relevantes de 
acordo com as necessidades de diferentes 
instituições. 

• Formalizar os currículos de capacitação em 
comunicação em colaboração com a Escola 
Nacional de Administração Pública do Brasil 
para aumentar a sua relevância, alcance e 
sustentabilidade. 

• Envolver a SECOM, o Ministério da Economia 
e a Casa Civil no desenvolvimento de um 
quadro de competências dedicado à profissão 
de comunicação pública. 

 
Promover o uso de insights e 
avaliação para comunicação 
baseada em evidências

• Promover uma comunicação mais inclusiva e 
responsiva por meio da aplicação estratégica 
de insights do público para segmentar 
públicos de forma eficaz, por exemplo, 
criando um painel de insights para que os 
principais setores acessem dados relevantes 
e oportunos do público e desenvolvendo um 

plano de engajamento específico adaptado 
às necessidades de segmentos vulneráveis da 
população. 

• Desenvolver uma estrutura para avaliar as 
atividades de comunicação pública com 
orientação sobre métodos, indicadores e 
processos em potencial para garantir sua 
aplicação consistente. 

 

Comunicar-se para promover um 
governo mais aberto

• Fortalecer a comunicação sobre as 
oportunidades de participação e o uso de 
mecanismos de engajamento bidirecional 
para promover um diálogo aberto e 
significativo com os cidadãos, por exemplo, 
comunicando regularmente sobre consultas 
disponíveis e outras oportunidades de 
participação.

• A SECOM deve aconselhar e equipar a 
Secretaria-Geral e as autoridades subnacionais 
com as ferramentas certas para fazer uma 
comunicação eficaz acerca da participação e 
apoiar as atividades dos conselhos. 

• Adaptar de forma mais eficaz as mensagens, 
ferramentas e canais às necessidades 
específicas e hábitos de consumo de 
segmentos específicos da sociedade de 
forma a abordar as desigualdades de 
comunicação existentes, conectar e dar voz 
a grupos vulneráveis. Para tanto, a SECOM 
deve conduzir um mapeamento inicial de 
públicos para entender as oportunidades de 
engajamento com esses grupos vulneráveis.  
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EXEMPLOS DE PUBLICAÇÕES DA OCDE SOBRE 
GOVERNANÇA PÚBLICA



14

DETALHES DO CONTATO:

Sara Fyson
Chefe de unidade
Revisões de Governança Pública
sara.fyson@oecd.org


