
Transformação Digital 
na Gestão Pública

O Papel do Empreendedor 
Digital
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Transformação Digital – O que mudou ?
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Transformação Digital – Por que isso é importante?
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Módulo 2

Empreendedor 
Público Digital



Estágio 4:
Empreender no Público
Idealismo & Pragmatismo

“Novas formas de resolver os velhos desafios da 
gestão pública. As principais barreiras são internas!"

“Me responsabilizo também pelos 
problemas das transformações não terem 
ocorrido como poderiam e me comprometo 
e fazer diferente!”

‘Vou despertar o melhor nas pessoas!”

“Vou enxergar minha relação com as 
lideranças considerando seus múltiplos 
aspectos”

“Vou superar a burocracia e empreender!”

Estágio 3:
Resignação & “Auto-conforto”

“É muito “caro” remover  as barreiras nas melhorias 
que são realmente relevantes”

“É muito custoso lidar com as divergências 
ideológicas”

“É muito custoso lidar com as transições e 
conflitos políticos”

“É muito custoso tomar certos riscos para o 
CPF”

“É muito custoso comprar brigas que 
impactam nos meus colegas de trabalho 

Estágio 2:
Racionalização & Frustração

“Eu quero mudar!
O sistema não foi feito para Mudar”

“O sistema de liderança é focada na sua 
perpetuação no poder”

“O sistema de pessoas/carreiras é 
inadequado e corporativo”

“O sistema de controle tomou o estado”

“O usuário não pode efetivamente ser 
vistos como indivíduos”

Motivação

Consciência
das Barreiras

Expectativa

“A liderança não patrocinou o projeto”

“A base operacional foi muito resistente 
à mudança”
“O usuário final não se engajou na 
política/programa”
“O problema decorre de divergências 
ideológicas, partidárias, funcionais, 
etc..”

Experiência

“Eu quero mudar!
As pessoas não querem
mudar!”



Barreiras Externos no Serviço Público

Conhecimento
em Técnicas de

Inovação

Captura de agendas 
políticas “pela” ou “na” 

liderança

Ambiente de
Controle/Contratação 

e Risco do PAD

Egocentrismo &
Brigas antigas

Ideologias 
Extremadas

Corporativismo e 
Sistema

de Incentivo da
Burocracia



“O sistema de liderança é focada na
sua perpetuação no poder”
“O sistema de pessoas/carreiras é 
inadequado e corporativo”

“O sistema de controle tomou o 
estado”

“O usuário não pode efetivamente
ser vistos como indivíduos”

Experiência

“A liderança não patrocinou o 
projeto”

“A base operacional foi muito 
resistente à mudança”

“O usuário final não se engajou na 
política/programa”

“O problema decorre de 
divergências ideológicas, partidárias, 
funcionais, etc..”

Motivação

Consciênci
a

das 
Barreiras

Estágio 3:
Resignação & “Auto-conforto”

“É muito “caro” remover  as barreiras nas melhorias 
que são realmente relevantes”

Expectativa

Realidade

“Eu quero mudar!
O sistema não foi feito 
para Mudar”

“Eu quero mudar!
As pessoas não querem
mudar!”



Barreiras Internas no Serviço Público

O custo emocional
não compensa

Liderança focada na
perpetuação no

poder

O brasileiro não dá

Cansei de criar 
inimizade

e amigo aqui dentro

Não quero tomar um 
PAD.

Risco finaci

Eu sou técnico. Não
quero fazer política
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“Eu não consigo e não
quero promover
transformações!

O Serviço Público envolve
muita frustração, desgaste
emocional e conflito.”

“Eu consigo e quero
promover
transformações
relevantes

para o Brasil a partir do 
Serviço Público"



AS NOVAS MODAS – INOVAÇÃO, DIGITAL & ANALYTICS



NOVAS FORMAS 
PARA RESOLVER 

OS
VELHOS 

PROBLEMAS DO 
GOVERNO



O 
empreendedor
público & sua
legitimidade 

para 
empreender

O que faz a diferença ?



MOTIVAÇÃO RESILIÊNCIA

O que te gera energia? Qual a sua capacidade ou potencial 
de Influenciar

e mudar o ambiente?

BASES DE PODER

Quanto maior a resiliência menor 
a perda ou dissipação de energia 

ao longo do processo.

Tudo começa com um pequeno grupo de empreendedores públicos que possuem 
um incomodo natural, um conjunto de bases de poder e uma determinada 
resiliência



Autonomia e Poder de decisão

Rede de relacionamento

Conhecimento técnico

Admiração e cumplicidade dos colegas

Conexão com usuário final

Este grupo de empreendedores possui razoável consciência e gestão de sua 
bases de poder...

Conhecimento das regras
E cultura da casa

Histórico visível de resultados

Carisma, oratória e atratividade pessoal



Ciclos 
consistentes de 

entrega de 
soluções para 

problemas 
público

O que faz a diferença ?

O 
empreendedo

r
público & sua
legitimidade 

para 
empreender



Reduzir o tempo médio e simplificar a 
outorga

Triagem da Demanda

Otimização do peticionamento

Padronização do processo

Transparência

Implementar triagem focada em risco

Notificação de solicitações de baixo risco e que 
representam grande volume de entrada

Revisar os critérios descritos para concessão do 
outorga

Simplificar processo de peticionamento

Criar novos mecanismos de comunicação e 
capacitação com o setor regulado

Padronizar os conceitos para emissão de 
exigência e de indeferimento

Elaborar guias/checklists padrões de análise 
interno

Divulgar as informações de acompanhamento do 
status dos processos para o setor regulado

Implantar modelo de orientação de análise e 
deliberação por meio de súmulas

Problema ou Dor

Lentidão e Excesso de 
Burocracia na Outorga

Resultado SoluçãoAlavanca
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“Doing too much too 
soon”

Livro
Armadilha de capacidade
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Padronizar os conceitos para emissão de 
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Elaborar guias/checklists padrões de análise 
interno

Divulgar as informações de acompanhamento do 
status dos processos para o setor regulado

Implantar modelo de orientação de análise e 
deliberação por meio de súmulas

Resultado SoluçãoAlavanca

INCREMENTALISMOS 
CONSISTENTE COM 
TOQUES DE 
DISRUPÇÃO
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PROJETO EM ESPIRAL

Valor Entregue + Capacidade 
Institucional

Sem. 7 a 12
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Legitimidade/capacidade são
resultantes de múltiplos ciclos de 
entrega de valor.

Aprenda e mobilize pela ação

Valor Entregue
+ Capacidade 
Institucional

AGENDA

IMPLANTAÇÃO

IMERSÃO

SOLUÇÃO

Legitimidade/Capacidades são
resultantes de um planejamento
sólido, diagnóstico exaustivo e 
uma especificação detalhada de 
solução.

Foco no Plano

Valor Entregue

AGENDA

IMPLANTAÇÃO

IMERSÃO

SOLUÇÃO

Valor Entregue



... e tende, ou deveria ter bom senso para tender, a atacar desafios 
compatíveis com a sua legitimidade em cada momento.

PDIA Toolkit

AGENDA1

ACELERAÇÃO4

IMERSÃO 2

SOLUÇÃO 3



Mudança 
comportament
al pelo coração, 

contexto e 
conflito

O que faz a diferença ?

Ciclos 
consistentes de 

entrega de 
soluções para 

problemas 
público

O 
empreendedo

r
público & sua
legitimidade 

para 



Como mover o transatlântico em águas turbulentas 
?
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 1
Primeiros Seguidores

AB
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M
O

 2

Como mover o transatlântico em águas turbulentas ?

Empreendedores

Comprometidos sem brilho
nos olhos. Traumatizados

Seguindo a Manada.
Desconectados

Ganhei na lote

Detratores



Segmentar os perfis e engajar pelo coração

Empreender. Fazer coisas de 
forma diferentes. Ser 

pioneiro!

Fazer parte/Co-Construir o 
movimento de transformação 

digital



Segmentar os perfis e engajar pelo coração e conexto

Experiências positivas.
Mostrar entregas em 30 dias.

Constrangimento. 
Transparência da maturidade 

digital de cada unidade

Empreender. Fazer coisas de 
forma diferentes. Ser 

pioneiro!

Fazer parte/Co-Construir o 
movimento de 

transformação digital



Segmentar os perfis e engajar pelo coração, contexto e 
conflito

Experiências positivas.
Mostrar entregas em 30 dias.

Constrangimento. Transparência 
da maturidade digital de cada 

unidade

Empreender. Fazer coisas de 
forma diferentes. Ser 

pioneiro!

Fazer parte/Co-Construir o 
movimento de transformação 

digital

Reverter. Demonstrar
racionalmente que funciona

Conflito via hierarquia, cessão 
de concursos, pressão social e 

controle

https://www.ted.com/talks/derek_sivers_how_to_start_a_movement?language=pt

https://www.ted.com/talks/derek_sivers_how_to_start_a_movement?language=pt


Articulação de 
Janelas de

Oportunidade
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Articulação de 
Janelas de
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AGENDA DE ESTADO

AGENDA DE GOVERNO

AGENDA DA
LIDERANÇA 1

AGENDA DA
LIDERANÇA 2

AGENDA DA
LIDERANÇA 3

AGENDA DA
LIDERANÇA 4

AGENDA DA
LIDERANÇA 5

Antes de qualquer coisa. O que é a agenda existente ? Qual o grau de convergência dela ?

Agenda de mídia Humor nacional

Todos os temas
discutidos na sociedade

Campanhas, programas
de governo, estratégia

Agendas
individuais



"O sucesso de uma 
intervenção depende da 
condição interior do 
interventor"

Bill O'Brien


