
 MÓDULOS DE CAPACITAÇÃO

Inovação, Governos digitais e 
cidades inteligentes

13 de julho de 2022



Que bom você aqui!

Oi!



Jessika Moreira, cofundadora e coordenadora-geral ÍRIS
Especialista em Políticas Públicas para Cidades Inteligentes USP
Líder na Rede de Líderes da Fundação Lemann
Integrante do Movimento Pessoas à Frente

Certificada em:
● Inovação no Setor Público pelo Insper; 
● Liderança Estratégica e Inovadora na Era Digital pela Cornell University; 
● Liderança de Dados para Negócios pela Tera; 
● RH Estratégico no Setor Público pela Fundação Dom Cabral;  
● Liderança Criativa no Setor Público e na Sociedade Civil pela THNK 

School of Creative Leadership.

jessikamoreirajk@gmail.com





Boas práticas

Colabore, 
proponha! 

Este espaço é para isso!
Conecte-se 
verdadeiramente 

aqui! Sempre conte 
com a ajuda dos 

facilitadores! 
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CONVIDADO 
ESPECIALISTA

ALFABETIZAÇÃO 
EM DADOS

DIA 03 - 13 DE JULHO - A ERA DOS DADOS PARA O SETOR PÚBLICO

EXPOSIÇÃO DE 
CONTEÚDO

 CONVIDADO 
ESPECIALISTA

Pausa :)
● Contexto, aspectos culturais e 

organizacionais

● Solucionismo tecnológico

● Alfabetização em dados na 

gestão pública

● A lógica analítica x lógica 

convencional

● A jornada de dados (conexão 

com a oficina de dados)

O que faremos hoje de manhã? 09h00 — 13h00

DADOS NA SAÚDE 
E PROTEÇÃO SOCIAL

OFICINA 



Dúvidas? 
Pergunte.

Fique à vontade para usar 
o chat.

Seguimos?



Como funciona a Avaliação?

participação nas 
atividades práticas 
QUIZ e feedback da disciplina 
no fim de cada sessão.

Importante! coloque seu nome e 
sobrenome em todos os materiais 
para contar como avaliação.



A ERA DOS DADOS PARA O SETOR PÚBLICO

13 de julho de 2022



A ERA DOS DADOS PARA 
O SETOR PÚBLICO

● Importância de entender 
sobre dados;

● Jornada dos dados;
● Mudanças de cultura;





O mundo de hoje não é o 
mesmo de antes, e essa 
sensação de transformação se 
tornará cada vez mais intensa:

Agrícola

Industrial

Digital

3 Revoluções Pós-digitais

linear

exponencial

Curva das 
inovações 
tecnológicas

Biotecnologia

Nanotecnologia

Robótica - IA



Quando olhamos para 
algumas das inovações 
mais populares do nosso 
século, percebemos algo 
em comum entre elas:

DADOS

SMARTPHONES
Armazena dados do 
usuário de aplicativos, 
fotos, localização etc

REDES SOCIAIS
Armazena dados de 
interações, comentários, 
compartilhamentos, perfil de 
conteúdo que engajou etc

STREAMING
Armazena dados de 
visualização, retenção, 
tipo de conteúdo que 
está sendo visto etc



Educação em dados é 
para todos nós!



Em 2017 a OCDE lançou uma 
publicação "habilidades essenciais para 
inovação no setor público"

as 6 competências essenciais para 
inovar na gestão pública.

Alfabetização em dados é uma 
delas!

Alfabetização em dados na gestão pública



Competências 
essenciais

Habilidades 
em dados

1. Ler dados

2.  Trabalhar com dados

3.  Analisar Dados

4.  Comunicar com dados

5. Tomar decisão orientada 
por dados

6. Garantir ética, proteção e 
privacidade de dados

7. Usar dados e tecnologias 
para gerar impacto positivo



O gestor público quando alfabetizado 
em dados:

» usa dados, em vez de suposições, 
para tomar decisões; 

» gerencia serviços públicos com base 
em dados; 

» trabalha com especialistas em dados; 

» comunica-se efetivamente com não 
especialistas sobre dados, análises e 
resultados.

Alfabetização em dados na gestão pública

Fonte: Core skills for public sector innovation OCDE



Alfabetização em dados na gestão pública

Os resultados gerados quando gestores 
públicos são alfabetizados em dados 
são visíveis em três esferas:

1. Soluções de dados criadas para 
melhorar a eficiência da gestão, 
otimizando e economizando 
recursos;

2. Políticas públicas baseadas em 
evidências, reconhecendo-se e 
aumentando o impacto positivo de 
iniciativas públicas que deram 
certo.

3. Transparência dos dados públicos, 
permitindo uma cidadania plena a partir 
do acesso à informação e a um real 
engajamento da população e de outros 
setores nas questões públicas.



Estar preparado para a Era dos Dados não significa 
apenas ter um uma vasta base de dados ou dispor de 
um robô que atenda seus usuários de maneira digital 
e automatizada. Estamos falando de um outro 
código-fonte, de um sistema operacional distinto. 
Será necessário redesenhar estruturas e processos 
decisórios, de forma que todas as decisões da 
organização estejam apoiadas, em menor ou maior 
grau, por dados. 



Como fazer 
avançar uma 
gestão pública 
orientada a 
dados?



Prof José 
Macedo

É professor associado do Departamento de Computação da Universidade 
Federal do Ceará e pesquisador de produtividade do CNPq há mais de 12 
anos. Atualmente, exerce a função de Cientista Chefe de Dados e 
Transformação Digital do Governo do Ceará, coordenando os projetos 
Governo Digital e Big Data Ceará vinculados ao ÍRIS | Laboratório de 
Inovação e Dados vinculado à Casa Civil.



Prof Ticiana 
Linhares

É professora da Universidade Federal do Ceará 
(UFC) no Instituto UFC virtual, com doutorado, 
mestrado e graduação em Ciência da 
Computação. 

É também cientista de dados do ÍRIS | 
Laboratório de Inovação e Dados do Governo 
do Ceará e pesquisadora e coordenadora do 
Insight Data Science Lab.

Coordena o Projeto Plataforma Big Data para 
Acelerar a Transformação Digital no Ceará.



BIOPAUSA

Pega uma água, 
café.. levanta!



CANVAS DE DADOS



O Canvas de Dados é tanto uma 
ferramenta estratégica como prática, 
que pode ser utilizada diariamente 
pelo gestor público. Ela o orienta a 
navegar pelo pensamento analítico e 
estratégico.



lógica convencional x lógica analítica



Canvas de Dados

Objetivos / Resultados

Perguntas estratégicas Dados necessários Produtos de dados

Engajamento interno Engajamento externo



Canvas de Dados

Objetivos / Resultados

Perguntas estratégicas Dados necessários Produtos de dados

Engajamento interno Engajamento externo

reflita e alinhe no seu 
grupo objetivos ou 

resultados esperados 
prioritários



QUAL PROBLEMA 
VOCÊ QUER RESOLVER?



Objetivos > Objetivos SMART



Canvas de Dados

Objetivos / Resultados

Perguntas estratégicas Dados necessários Produtos de dados

Engajamento interno Engajamento externo

Perguntas para Análise Descritiva: Quais perguntas 
te ajudariam a entender melhor o contexto atual em 
relação ao seu objetivo?

Perguntas para Análise Diagnóstica: Quais 
perguntas te ajudariam a entender a razão pela qual 
as coisas aconteceram de determinada maneira em 
relação ao seu objetivo?

Perguntas para Análise Preditiva: Quais perguntas 
te ajudariam a entender o que pode acontecer daqui 
para frente em relação ao seu objetivo?

Perguntas para Análise Prescritiva: Quais perguntas 
te ajudariam a decidir como reagir ou responder aos 
acontecimentos futuros em relação ao seu objetivo?

Obs: Não é necessário ter perguntas em todas as 
categorias.



Atenção! A qualidade 
das perguntas 

influencia a qualidade 
dos produtos gerados 

ao final do Canvas.

Fazer as 
perguntas 
certas;



Canvas de Dados

Objetivos / Resultados

Perguntas estratégicas Dados necessários Produtos de dados

Engajamento interno Engajamento externo

Aumento da permanência dos alunos em sala de aula (em x dias)
Redução (em x%) das taxas de abandono escolar (até 2020)
Redução das taxas de evasão escolar (em municípios de até x habitantes)

Em qual período do ano letivo
mais ocorre abandono?
Em quais localidades do município é 
mais predominante?
Qual é a faixa de renda média
das famílias desses alunos?
Quais outros indicadores não 
usualmente relacionados à evasão 
escolar?



Canvas de Dados

Objetivos / Resultados

Perguntas estratégicas Dados necessários Produtos de dados

Engajamento interno Engajamento externo

Quais são os 
dados 

necessários para 
responder suas 

questões?

Aumento da permanência dos alunos em sala de aula (em x dias)
Redução (em x%) das taxas de abandono escolar (até 2020)
Redução das taxas de evasão escolar (em municípios de até x habitantes)



Canvas de Dados

Objetivos / Resultados

Perguntas estratégicas Dados necessários Produtos de dados

Engajamento interno Engajamento externo

Que produtos 
podem ser 

gerados? Painéis, 
indicadores, 

mapas?

Aumento da permanência dos alunos em sala de aula (em x dias)
Redução (em x%) das taxas de abandono escolar (até 2020)
Redução das taxas de evasão escolar (em municípios de até x habitantes)



Canvas de Dados - Exemplo Portabilis 

Objetivos / Resultados

Perguntas estratégicas Dados necessários Produtos de dados

Engajamento interno Engajamento externo

Aumento da permanência dos alunos em sala de aula (em x dias)
Redução (em x%) das taxas de abandono escolar (até 2020)
Redução das taxas de evasão escolar (em municípios de até x habitantes)

Em qual período do ano letivo
mais ocorre abandono?
Em quais localidades do município é 
mais predominante?
Qual é a faixa de renda média
das famílias desses alunos?
Quais outros indicadores não 
usualmente relacionados à evasão 
escolar?

IEV - Índice Municipal de Evasão Escolar 
(preditivo)

Painel de monitoramento intersetorial 
de frequência, abandono e evasão 
escolar

Dados de alunos e suas matrículas no 
sistema de gestão escolar

Dados das famílias no sistema de 
gestão de assistência social



FORMAÇÃO 
DOS GRUPOS



COMPARTILHAR!



Porque é que todos devem ser 
letrados em dados
Jordan Morrow - Global Head of Data Literacy Qlik

http://www.youtube.com/watch?v=8ovyQZ_Z8Xs




Reunião dos principais artigos de um dos mais 
influentes especialistas em tecnologia e em 

internet do mundo, Evgeny Morozov. 





DESAFIO DE 
INOVAÇÃO!

Erick :)



OBJETIVO

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO/SERVIÇO
(descrever com o máximo de 
características)

RISCOS
(o que pode impactar?)

ESCOPO
(o que será feito?)

PROBLEMA:

BENEFÍCIOS
(quais os ganhos?)

ATORES ENVOLVIDOS

(patrocinador, cliente, equipe e 

resistentes)

PREMISSAS e RESTRIÇÕES
(o que tem que ser considerado?)

NÃO ESCOPO
(o que não será feito?)

ENTREGAS (COM PRAZOS)

INVESTIMENTO

NOME EQUIPE:

COMO IREI MEDIR?



obrigada por chegar até aqui. nos 
vemos amanhã, no mesmo horário 😉

jessikamoreirajk@gmail.com


