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Prioridades Transversais de Governo

Temas prioritários transversais
• Redução das Desigualdades Regionais e Sociais

• Concorrência para prosperidade

• Inovação

• Acessão à OCDE

• Transformação Digital

• Combate à Criminalidade 

Unidades de entrega

Quick wins: metodologia e implementação 
de unidades de entrega para gerar valor 

público em curto e médio prazo

Centro de governo como 
lócus da inovação em 

políticas públicas

Aceleradores do desenvolvimento
• Governança, gestão e melhoria do 

ciclo de políticas públicas

• Integridade, transparência e 
combate à corrupção

• Qualidade regulatória

• Digitalização de serviços



Prioridades Transversais de Governo

•Redução das Desigualdades Regionais

Como assegurar que Helena, uma criança que ainda não 
nasceu, tenha, em 2060, qualidade de vida e 

oportunidades de desenvolvimento no interior do País? 



Prioridades Transversais de Governo

•Redução das Desigualdades Regionais

I - Estratégia 
customizada para as 
microrregiões mais 

vulneráveis 

II – Priorização 
territorial de ações 

nacionais inovadoras



Redução das Desigualdades Regionais
Nordeste

I - Estratégia 
customizada para as 
microrregiões mais 

vulneráveis 



Plano Regional de Desenvolvimento do Nordeste -

PRDNE/MDR (41 Municípios polo)

Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (14 

Municípios polo)

Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (206 

Municípios do entorno dos polos)

AgroNordeste Embrapa (106 Municípios)

Nordeste Conectado – MCTIC

(1ª fase: 16 Municípios até dez/2019)

Nordeste Conectado – MCTIC

(2ª fase: 16 Municípios até 2021)

Região Nordeste – Ações Setoriais

Codevasf (8 municípios pilotos)

Codevasf (57 municípios - área de influência)

Água nas Escolas (103 municípios com demanda por água 

nas escolas – filtro: +20 escolas no município)

Educação Conectada (380 escolas a serem conectadas à 

internet via SGDC - 2019)

5 Portos 1 Ferrovia

18 Rodovias (trechos)

21 aeroportos 1 Hidrovia

Obras de infraestrutura em 2019:

Elaboração: SAM/CC



• Carteira customizada de soluções: 
educação, saneamento, infraestrutura e 
renda.

• Encontros de Parcerias e Negócios:  
iniciativas entre governos, empresas, 
sociedade civil e organismos internacionais.

• Painel de Políticas Públicas:                     
ações identificadas por setor, objetivo, 
público, localização, indicadores e 
responsáveis.

• Banco de Evidências, Boas Práticas, 
Talentos: repositório de projetos e iniciativas 
testados com sucesso no Brasil ou no exterior.

Região Nordeste – Ações de Centro de Governo



INCENTIVOS AO 

DESEMPENHO ESCOLAR

Capital físico Capital intelectual

Capital social

Educação Fundamental

Região Nordeste – Ações de Centro de Governo



 Políticas públicas      
coordenadas

 Parcerias com
Sistema S

 Painel PNUD de
oportunidades 
de negócios

Revitalização produtiva

Região Nordeste – Ações de Centro de Governo



Redução das Desigualdades Regionais
Nordeste

II - Priorização 
territorial de ações 

nacionais inovadoras
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Aperfeiçoamento regulatório e mudança de cultura

• Mitigar entraves ao investimento no aproveitamento da terra e recursos naturais;

• Aprimorar a integração e a eficiência dos setores de energia;

• Incentivar a eficiência econômica no setor de TV a cabo;

• Elevar a eficiência alocativa dos recursos hídricos;

• Estabelecer o marco regulatório do setor espacial no Brasil;

• Fomentar o transporte de cabotagem no Brasil;

• Melhorar o ambiente de negócios no setor de telecomunicações;

• Elevar a concorrência no mercado de planos de saúde;

• Elevar a concorrência no mercado bancário, diminuindo o spread bancário;

CONCORRÊNCIA PARA PROSPERIDADE



Prioridades Transversais de Governo

Inovação como tema do centro de governo

• Aperfeiçoamento do marco regulatório;

• Fomento às PME e startups.

• Garantia de recursos estáveis;

• Desenvolvimento de pessoas e habilidades de inovação;

• Fomento à governança, parcerias e ecossistemas de inovação;

• Desenvolvimento de novos mercados em cadeias de maior valor agregado;

• Aumento do fluxo de conhecimento e internacionalização de empresas e universidades;

INOVAÇÃO



Prioridades Transversais de Governo

GOVERNANÇA E GESTÃO

Articulação do centro de governo com 
empreendedores e atores sociais

• Governança multinível e participação do mercado e da sociedade

• Parcerias e colaboração para aperfeiçoar políticas transversais

• Fomento à práticas de análise de impacto regulatório e avaliação ex-ante

• Redes de compartilhamento de experiências e boas práticas

• Diversificação e ampliação das fontes de investimento

• Redução da burocracia, qualidade da gestão e digitalização de serviços 
públicos



Prioridades Transversais de Governo

SANEAMENTO BÁSICO

PL 3.261/2019 – Novo marco legal

- Potencial de gerar 40 bilhões em investimentos por ano

- Universalização do acesso a água e tratamento de esgotos

Precisamos alterar o modelo já!

Despesas federais com saneamento básico

Fonte: SIGA Brasil 



Como aumentar a coerência, a 
integração e a efetividade das políticas 

públicas para promover o 
desenvolvimento próspero e fraterno?



O PAPEL DO          
CENTRO DE GOVERNO:

COORDENAÇÃO



Coerência interna

Políticas e                 
regulação na APF

• Governança

• Análise regulatória

• Avaliação ex-ante

• Solução de problemas

• Coordenação estratégica

• Indicadores-chave-nacionais

Coerência vertical

Entes federativos, 
mercados e sociedade

• Governança multinível

• Coordenação regulatória

• Coordenação estratégica

• Indicadores-chave 

nacionais

• Melhores práticas

Coerência horizontal

Países e organismos 
internacionais

• Parcerias multiníveis 

• Relações e acordos 

internacionais

• Participação em 

organismos internacionais

• Rankings e índices-chave

Coordenação = coerência + integração + efetividade 

Coerência de políticas públicas



Atuação da OCDE no território

• Preparar as cidades para mudanças 
tecnológicas, demográficas e 
ambientais

• Governança territorial colaborativa 
e flexível em áreas urbanas e rurais

Cidades inteligentes, 
sustentáveis e inclusivas

• Articulação entre 
inovação, meio ambiente 
e políticas públicas

Apoio à Agenda OCDE nos territórios



Plano Diretor de Governança e Gestão

Indicadores-
chave nacionais

Alinham agendas de 
longo e curto prazo, 

com comparabilidade 
internacional

Onde 
queremos 
chegar?

Aceleradores 
da mudança

Regulação, 
governança, 

gestão e 
digitalização 

serviços públicos

Como 
facilitar as 

mudanças?

Prioridades 
transversais

Portfolios transversais 
e multiníveis para 

alcançar resultados 
nacionais

Quais       
são as 

prioridades?

Centro de 
governo

Institucionaliza 
responsabilidades e 
papéis dos atores do 
centro de governo

Qual é 
o nosso 
papel?

Coordenação = coerência + integração + efetividade 



Esse é o futuro da nossa Helena.

Vamos começá-lo agora.



CASA CIVIL
PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA
SUBCHEFIA DE ANÁLISE E 

ACOMPANHAMENTO DE POLÍTICAS 

GOVERNAMENTAIS
marcelo.gomes@presidência.gov.br

Obrigado!


