
Transformação digital e a obsolescência da gestão
pública, como colaborar com a virada que o
serviço público precisa para os tempos que
estamos vivendo.
A transformação digital no setor público  é mais que uma mera implementação de
ferramentas tecnológicas, é uma completa mudança cultural e organizacional. Ela é
necessária para a ampliação do acesso da população aos serviços públicos e otimização da
atuação dos servidores públicos.

Um estudo da Universidade de Brasília observou que entre os principais fatores, dos
quais originam projetos de inovação no governo, destaca-se a otimização e melhoria
de processos (23%), seguida pelo aperfeiçoamento do planejamento e gerenciamento
da organização (22,6%). Além de destacar outros fatores como: políticas públicas,
prestação de serviços e gestão da informação.

Essa é uma tendência mundial. Segundo levantamento da McKinsey Global Institute, cerca
de 25% das tarefas dos servidores devem ser automatizadas e inovações tecnológicas
visam reduzir em 13% o tempo gasto em tarefas burocráticas. Essas são soluções que
melhorarão o atendimento à população, razão de ser da administração pública.

Então, como se dá a transformação digital no Brasil? Quais as barreiras a serem superadas
e como o servidor se encaixa nesse contexto todo?

Continue lendo para saber mais!
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O que é e por que a transformação digital no setor público é
essencial?
A transformação digital no setor público marca a transição de um modelo operacional
extremamente manual e físico e, muitas vezes, ineficiente, para um ambiente integrado,
interconectado e ágil, que busca a desburocratização, a inovação e a participação cidadã.

Transformação digital não é uma simples implementação de ferramentas que venham a
repetir processos antigos por meio de soluções digitais. É a inovação dos processos,
permeando praticamente todos os fluxos de trabalho e impactando na dinâmica de
interação entre o governo e a população.

Inovar é facilitar o acesso do cidadão aos serviços disponíveis de forma simplificada,
recebendo os retornos corretos do que verdadeiramente está trazendo soluções eficazes
para os serviços e modificando rapidamente o que não está agregando valor; bem como
buscando soluções para fomentar a inclusão digital..

Em suma, a transformação digital visa a mudar o cenário em que o Estado é visto como
lento, ultrapassado e burocrático, para aprimorar o acesso aos serviços oferecidos. Desta
forma, as soluções tecnológicas poderão promover:

● Automação de novos processos;
● Gestão eficiente do tempo, recurso e pessoas;
● Ampliação do acesso aos serviços públicos;
● A excelência do atendimento à população;
● Transparência;
● Motivação e produtividade das equipes;



● Atuação integrada dos diferentes níveis de governo e entes governamentais.

Os desafios da transformação digital no setor público
O processo de inovação nunca é fácil, seja no setor público ou privado; principalmente
porque afeta hábitos e cultura. Além disso, há vários desafios que a inovação no setor
público precisa superar.

Primeiramente, a transformação digital no setor público precisa levar em consideração toda
a conjuntura social, cultural e econômica de um país desigual com dimensões continentais.

Quando falamos de atender mais de 210 milhões de brasileiros, espalhados em 5.568
municípios em situações diversas, essas barreiras tornam a questão ainda mais complexa,
o que exige o envolvimento de todos os níveis de governo e da população em geral.

Adicionalmente, a inovação na gestão pública contém inúmeras restrições específicas que
empresas privadas não precisam se preocupar, como a regulamentação orçamentária, de
compras e de contratação de serviços.

Nesse sentido, podemos destacar como principais desafios da transformação digital no
setor público:

1. Resistência dos modelos arcaicos na gestão pública;
2. Inclusão digital;
3. Segurança e integridade dos dados;
4. Infraestrutura;
5. Atrair e reter a nova geração de servidores;
6. Superar a crise de confiança dos cidadãos nos serviços públicos;
7. Capacitação do serviço público.

Resistência dos modelos arcaicos na gestão pública
Com o advento da internet e das novas tecnologias, ainda mais com as rápidas
transformações que ocorrem no mundo atual, é inadmissível o governo conservar velhos
procedimentos administrativos.

Entretanto, a implementação, com sucesso, de inovações tecnológicas depende do
envolvimento e suporte de todos os afetados por ela. Isso significa repensar os modelos da
gestão pública.

Seja no setor público ou privado, é impossível ter uma transformação digital sem primeiro
repensar os processos, observar a cultura organizacional e ter os gestores investidos na
ação.

Assim, como gestores públicos devem se engajar com a inovação, os servidores também
precisam ser convencidos da mudança. Somente quando todos estiverem trabalhando em
prol da transformação digital no setor público que o progresso terá êxito.



Portanto, um dos primeiros desafios a serem superados é convencer gestores, servidores e
o público em geral da importância e benefícios da transformação digital no setor público, em
todo o território nacional.

Claro, isso é muito mais fácil falar do que fazer. Desvencilhar de crenças passadas e
hábitos enraizados é algo muito complexo e demorado. Principalmente entre os servidores
mais veteranos, que não tem familiaridade com a tecnologia, essa resistência pode
desacelerar a adoção de soluções digitais. Mas, com certeza, é uma questão de tempo e
alguns processos já foram forçosamente acelerados com a pandemia da Covid-19.

Contudo, a mudança não é apenas um desejo ou uma necessidade, agora é Lei. Em março
de 2021, foi publicada a Lei 14.129/2021 que dispõe sobre princípios, regras e instrumentos
do Governo Digital, com o objetivo de aumentar a eficiência da gestão pública e aproximar o
governo da realidade da vida contemporânea, tão conectada, rápida e tecnológica.

Inclusão digital
Além da modernização na gestão, a transformação digital no setor público também precisa
superar a barreira da inclusão digital. Nesse sentido, é preciso assegurar que os serviços
sejam acessíveis à população.

O Brasil ainda segue na lanterna comparado ao nível de conectividade de nações
desenvolvidas. Com território de dimensões continentais, a população brasileira está longe
de ser homogênea em qualquer aspecto.

Segundo estudo de 2017 do Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da
Sociedade da Informação (CETIC) em parceria com Unesco, há grandes disparidades de
inclusão digital tanto no recorte por faixa etária quanto por região e renda familiar.

Assim, o estudo observou que:

● A região Centro-Oeste é a mais conectada, com índice de 74% — uma diferença de
31% em comparação com a região Norte. A média do país fica em 67%.

● Pessoas com menos de 35 anos apresentam níveis de acesso acima de 80%. Caso
inverso para cidadãos acima de 60 anos, em que o número de pessoas com acesso
à internet é cerca de 20%;

● Enquanto pessoas com renda familiar acima de dez salários mínimos têm níveis de
acesso próximos de 94%, apenas 51% das famílias com renda até um salário
mínimo possuem acesso à internet;

● Quase 90% dos cidadãos que não têm acesso à internet estão nas classes C, D e E,
que compreendem a grande parcela da população que depende dos serviços e
apoio do Estado.

Assim, a transformação digital no setor público também esbarra nos aspectos social e
econômico. Nesse sentido, a inovação precisa ser pautada na facilitação do acesso aos
serviços públicos com base no contexto e nas necessidades reais da população.



Justamente por isso, a lei prevê que o atendimento presencial permaneça, considerando as
características do serviço e, principalmente, o seu público-alvo, para que a transformação
digital não venha a resultar na exclusão de acesso aos serviços.

Segurança e integridade dos dados
Atender  a toda a população brasileira igualmente é um desafio por si só.  Ainda mais
garantir a segurança e integridade dos dados de todos os cidadãos e cidadãs!

Milhões de informações precisam ser coletadas, processadas e armazenadas
constantemente. Desde certidões até acompanhamento de pedidos administrativos.

Com as novas legislações no âmbito de proteção dos dados pessoais, os desafios se
tornam ainda mais complexos para assegurar a devida adequação e eficiência dos
processos.

Além do desafio da infraestrutura de tecnologia, a segurança e a integridade de dados
começam pelas pessoas e dependem da sua eficiência. Afinal, de nada adianta usar as
tecnologias de criptografia mais avançadas, por exemplo, se não houver hierarquia de
acessos, ou seja, regulamentação dos acessos de leitura e alteração, ou ainda se os dados
forem inseridos no sistema com erros pelo operador.

Capacitação e conscientização dos servidores e das servidoras é uma das tarefas principais
para o êxito da segurança e integridade dos dados.

Infraestrutura
O Brasil, segundo estudo da Teleco 2018, possui infraestrutura de conexão muito similar às
dos países desenvolvidos. Segundo as empresas de telecomunicações ouvidas pelo
estudo, cerca de 94% da população é coberta por uma rede 4G, enquanto quase 100%
possuem acesso 2G.

Entretanto, outro estudo realizado verificou que apenas 61% dos usuários conseguem o
acesso 4G. No caso da fibra óptica a situação é ainda pior: apenas 14% dos cidadãos
residem nas cidades cobertas por esse tipo de conexão.

Ao passo que o país tem cerca de 77% da população com um aparelho de telefonia móvel,
sendo que 69% são smartphones, uma penetração dos dispositivos digitais similar à média
das nações europeias.

Ainda assim, os brasileiros não estão em um estado adequado de conectividade, apesar
das recentes iniciativas governamentais para levar conectividade  às mais diversas regiões.

Contudo, não há como falar em Cidades Digitais, as quais buscam a modernização da
gestão pública, com melhoria do acesso aos serviços, sem falar em planejamento urbano e
desigualdade social. É um trabalho conjunto de intervenção no ambiente digital e físico,
para que as melhorias surtam efeito.



Atrair e reter a nova geração de profissionais
A nova geração de profissionais possuem uma relação bem diferente com o trabalho. Eles
valorizam a liberdade, a flexibilidade e a interdisciplinaridade. Ao passo que muitos
escolhem um local de trabalho com base na compatibilidade com seus valores e cultura.

Conforme afirma Margarita Gómez, diretora executiva do PeopleGov Lab, “[...] a forma de
desenvolver organizações públicas deve ser um ambiente que atraia essas gerações. O
desenvolvimento das relações dentro das organizações precisa levar em conta as
características das novas gerações que o governo quer atrair”.

Gómez também defende que os órgãos precisam ser mais flexíveis, dar mais autonomia
aos servidores e repensar a cultura organizacional, reavaliando seus modelos de liderança
na gestão pública.

Além do mais, essa nova geração de profissionais também é a nova geração de cidadãos e
cidadãs que a Administração Pública irá atender. Acompanhar essa mudança de mindset é
fundamental para continuar atendendo de forma eficaz ao verdadeiro cliente do setor
público: a população.

Superar a crise de confiança dos cidadãos nos serviços dos governos
Não só para a transformação digital do setor público, mas no geral, o governo tem um
grande desafio à frente que é superar a crise de confiança dos cidadãos.

É notório que a população tem uma visão negativa da atuação do Estado e da eficiência de
seus serviços. Isso constitui uma enorme desconfiança da efetividade da resposta aos
problemas e necessidades da população.

Margarita Gómez, aliás, salienta que “precisamos ter servidores capazes de se conectarem
com cidadãos mais do que com o governo”. Afirmação acertada, porque os servidores e
servidoras estão na ponta das políticas públicas, são eles que atuam diretamente com as
pessoas, enfrentando as dificuldades e realizando os benefícios percebidos pela população.

Capacitação do servidor público
A capacitação do servidor frente à transformação digital no setor público permeia o sucesso
de todas as inovações tecnológicas. Por exemplo, o elo mais fraco na segurança digital é o
usuário. Assim, é primordial que nossos servidores tenham capacitação em cibersegurança
para evitar erros básicos, como ataques por e-mails, uso de senhas fracas ou mesmo
autorização de acessos indevidos.

Obviamente o servidor não precisa ser um expert em toda tecnologia e segurança digital.
Estou falando aqui dos conceitos básicos que todos precisam conhecer para usar com
efetividade e segurança essas novas ferramentas.



A capacitação, por outro lado, não se limita a ensinar como usar uma nova tecnologia. Na
realidade, também precisamos desenvolver habilidades de inovação nos servidores, como
definição de problemas, geração de ideias, interpretação de dados, foco em solução de
problemas, trabalho colaborativo, entre outros; que são justamente a grande revolução
cultural que o Governo Digital traz.

Tendências na transformação digital da gestão pública
Para superar as barreiras e elevar a excelência do atendimento público, vemos diferentes
inovações se tornando populares em diversas áreas do governo. Assim, temos 6 tendências
em transformação digital da gestão pública que podemos destacar:

1. Identidade Digital;
2. Atendimento Multicanal e Omnichannel;
3. Computação em nuvem como chave para destravar a transformação digital no setor

público;
4. Gestão por dados e transparência ativa;
5. Serviços públicos hiperconectados;
6. Aplicativos de atendimento.

Identidade digital
Uma das principais características da transformação digital no setor público são os serviços
digitais. Entretanto, como podemos garantir a autenticidade dos usuários? Como podemos
garantir que a solicitação está vindo do cidadão ou seu representante legal e não de alguém
mal intencionado? Nesse sentido, surge a necessidade da identidade digital e assinatura
eletrônica.

A identidade digital permite autenticar a identidade do usuário através de diversos meios
digitais. Por exemplo, o governo já implementou sistemas de RG, CNH e Carteira de
Trabalho digitais.

Ao passo que as assinaturas eletrônicas agilizam os processos. Essas assinaturas podem
ser autenticadas através de um Certificado Digital, emitido por agente autorizado pela
agência reguladora. Também existem os métodos digitais, como códigos de confirmação
por e-mail/SMS, biometria facial e até mesmo PIX.

Em suma, o objetivo da identidade digital é simplificar a vida do cidadão e cidadã,
permitindo o atendimento em órgão oficiais para:

● Facilitar a inclusão e acesso aos serviços públicos;
● Desburocratizar e agilizar os processos administrativos;
● Oferecer serviços flexíveis;
● Assegurar níveis de segurança superiores em todos os canais de atendimento.



Atendimento Multicanal e Omnichannel
Em prol da ampliação do acesso aos serviços públicos, o atendimento multicanal posa
como uma solução crucial. Afinal, poder atender aos cidadãos por diversas vias, em vez de
se limitar ao atendimento presencial, é um passo importante para atingir regiões antes
negligenciadas.

Lembrando que o atendimento presencial não vai morrer, porque a continuidade dos canais
presenciais é prevista em Lei, para que os cidadãos que não têm acesso ou familiaridade
com a internet possam ser contemplados.

Por outro lado, o atendimento Omnichannel traz outra dimensão para a experiência do
usuário. Nessa modalidade, o atendimento pode começar e continuar em diferentes canais,
uma vez que as informações são compartilhadas e disponíveis em diferentes formatos.

Por isso, o servidor precisa estar familiarizado com ferramentas e plataformas digitais que
centralizem as demandas, como portais na internet, aplicativos de mensagens, chats, e-mail
e atendimento automático por robôs.

Computação em nuvem como chave para destravar a transformação
digital no setor público
A computação em nuvem permeia praticamente todo o processo de transformação digital no
setor público e privado. É a infraestrutura que permite a implementação das inovações de
forma econômica, ágil e escalável.

Essa solução tecnológica é a chave para destravar o processo de inovação. Tal fato pode
ser visto na prática especialmente em tempos de pandemia, em que a maior dificuldade do
setor público foi manter a continuidade do atendimento ao adotar o home-office.

A dificuldade existiu por falta da infraestrutura em nuvem. Isso fez com que a continuidade
dos serviços tivesse inúmeras barreiras.

Pensando em uma atuação mais transparente, integrada, interconectada e ágil, a
computação em nuvem é a peça central. É em cima dessa infraestrutura em nuvem que
diferentes soluções podem ser desenvolvidas e implementadas.

Gestão por dados e transparência ativa
A Lei brasileira trouxe novos conceitos na disponibilização de dados à população para que
todos possam fiscalizar os governos. Assim, os órgãos devem visar à chamada
“transparência ativa”, isto é, a disponibilização de dados do governo (não sigilosos)
independentemente de solicitação, para acesso e conhecimento de todos.

Os dados são cruciais para a tomada de decisão, seja pelo próprio órgão ou por pessoas
físicas e jurídicas. Aliás, o Brasil tem desempenhado muito bem em termos de



transparência. Atualmente, o país ocupa a oitava posição no ranking global de dados
abertos, o Global Open Data Index.

Esse contexto traz uma competência que o servidor precisa adquirir: a gestão por dados.
Isso significa conhecer e utilizar metodologias de análise rápida de dados, com sistemas
integrados com diversos setores, para a tomada de decisões.

É certo que o volume de dados gerados em um governo está crescendo exponencialmente.
A adoção de tecnologias que permitam o armazenamento, consulta, análise e uso desses
dados traz ganhos efetivos e facilita a gestão, pois cria uma administração pública baseada
em evidências e em fatos, comprovados pela legitimidade dos dados.

A gestão por dados também auxilia nas demandas decorrentes da Lei de Responsabilidade
Fiscal e na prestação de contas, permitindo avaliação da qualidade de uso dos recursos.

Não é à toa que, segundo a Gartner, cerca de 60% dos investimentos até 2024  serão em
inteligência e análise de dados dos serviços públicos. Tais soluções visam atuar diretamente
na melhoria operacional em tempo real, utilizando-se de estatística, inteligência operacional,
matemática e até ciência social. O uso de sistemas integrados permite que, por exemplo,
quando o gestor solicita uma informação, o servidor não tenha que ligar para mil e uma
pessoas e passar horas coletando e organizando as informações.

Por outro lado, a gestão por dados facilita na análise de ocorrências atuais e passadas para
prever como, o que está sendo analisado, poderá se comportar no futuro. Desta forma,
dando subsídios para os gestores decidirem como evitar, mitigar ou promover a ocorrência
com base em evidências estatísticas.

Serviços públicos hiperconectados
Possibilitado pelo uso da computação em nuvem e sistemas integrados, é possível agilizar
processos entre diferentes órgãos. Assim, otimizando a gestão de recursos, monitoramento
de políticas públicas e identificar novas oportunidades.

O compartilhamento de dados entre órgãos públicos permite uma atuação rápida e eficiente
em diversas áreas. Um exemplo prático disso é nas investigações de infrações, que
envolvem processos tramitando na Polícia Civil, Tribunal de Justiça e demais secretarias.

Nesse sentido, os serviços públicos hiperconectados permitem maior agilidade na lavratura
dos autos ao integrar as informações. Isso pode permitir um sistema jurídico mais barato e
ágil.

Ao passo que tais benefícios não são limitados à Justiça, podemos estender essas
informações, por exemplo, para políticas de subsídios às empresas, programas sociais,
saúde pública, entre outros.



Aplicativos
Enquanto o atendimento multicanal e omnichannel são tendências de como os servidores
podem interagir com os cidadãos, os aplicativos oferecem novas oportunidades de acesso à
informação e serviços automatizados.

Como mencionado, cerca de 69% dos brasileiros possuem um smartphone. Em outra
pesquisa, é constatado que o país possui mais de 400 milhões de dispositivos digitais,
cerca de 2 aparelhos por cidadão.

Assim, o uso de aplicativos (sejam eles apps para o smartphone ou portais na internet) é
uma ótima oportunidade para a transformação digital no setor público, com vistas a:

● Facilitar o acesso à informação;
● Ampliar o atendimento à população;
● Permitir que o cidadão possa fazer agendamentos, acompanhar processos e

acessar informações a qualquer momento instantaneamente;
● Aumentar a agilidade na implementação de políticas públicas e programas sociais;
● Oferecer uma forma prática da população se comunicar com as autoridades locais.

São vários os aplicativos que facilitam e otimizam os serviços públicos. Por exemplo, há
aplicativos do INSS, FGTS, Caixa Econômica Federal, prefeituras e outros órgãos, onde a
população pode:

● Acompanhar processos administrativos;
● Abrir uma empresa com CNPJ-MEI de forma totalmente gratuita e online;
● Verificar valores a receber do FGTS;
● Comunicar ocorrência de rua (como buracos ou falta de lâmpada, por exemplo)

diretamente à equipe da prefeitura; entre outros.

Como estimular o treinamento em inovação para servidores
públicos?
Uma revolução digital dos serviços da Administração Pública passa, analogamente, pela
mesma dinâmica do que ocorre no mercado das empresas privadas, que precisam criar e
se reinventar em ritmo alucinante. Além do investimento em uma infraestrutura de dados
nos governos e de banda larga nas cidades, há de se encontrar novas formas legais que
permitam aos servidores inovarem ou contratarem empresas que pensem as soluções e
tragam as inovações velozmente, com vistas a simplificar as ações da máquina pública.

No entanto, a forte regulamentação da Administração Pública cria obstáculos tanto para a
inovação quanto para prováveis parcerias.

Ainda que a transformação digital no setor público precise navegar o mar de exigências,
legislações e regulamentações, é possível gerar inovações. Para tanto, precisamos
estimular certas habilidades e ações para que isso aconteça de forma efetiva.



Autonomia e empoderamento
A inovação nasce da colaboração e da sensação de que sua voz tem importância. Assim, é
crucial para a transformação digital no setor público envolva:

● Valorização das equipes por meio da liberdade de sugestão de soluções, ideias e
ações;

● Fornecimento das ferramentas adequadas para cada atuação ;
● Fomentar a colaboração entre servidores e cidadãos, a fim de  ouvir o usuário em

suas necessidades para gerar soluções assertivas;
● Utilizar ferramentas e conceitos como design thinking, gestão Ágil, etc, no

desenvolvimento de soluções;
● Estimular a autonomia para definição de problemas, geração de ideias, pesquisa de

soluções, etc.

Mensurar resultados em longo prazo
A falta de continuidade das políticas públicas, em função das mudanças organizacionais,
traz diversas dificuldades para o serviço público e seus servidores. Isso porque gera
barreiras para uma visão de maior prazo, em que os resultados sejam mensurados
observando um horizonte além da próxima eleição, por exemplo.

Ainda assim, precisamos encontrar formas e desenvolver políticas públicas continuadas e
que busquem resultados em longo prazo. Afinal, não é possível inovar em aspectos tão
fundamentais e complexos da sociedade em 4 anos ou menos, tampouco colher os frutos
de tais transformações!

A importância de parcerias para fomentar a inovação
A inovação nos serviços públicos é de interesse de toda sociedade. Assim, é crucial buscar
desenvolver parcerias para que a transformação digital no setor público aconteça. Por todo
o país há escolas, empresas privadas e programas de inovação  que podem oferecer
serviços úteis ao setor. No entanto, a forte regulamentação da Administração Pública cria
obstáculos tanto para a inovação quanto para prováveis parcerias.

É o caso das GovTechs, startups especializadas em soluções para governos, com
desenvolvimento de apps para usos variados, por exemplo, que surgiram como possíveis
aliadas para, rapidamente, trazer a tecnologia em benefício da transformação da
Administração Pública, considerando-se que o mundo almeja rápidos resultados.

Há também escolas ou laboratórios de inovação focados em servidores públicos para troca
de conhecimento, que oferecem cursos, treinamentos, eventos e workshops.



A busca da superação das dificuldades para implementar as soluções
tecnológicas no setor público
Seja o caso de uma escola ou uma GovTech, não se pode contratar diretamente a solução
que mais se adequa, pois é necessário abrir um processo licitatório para ampla competição.
Caso seja identificada a especificidade do objeto no edital, órgãos de controle poderão
impugnar a licitação alegando indução para contratação porque não houve garantia de
igualdade de condições para participação dos licitantes.

Assim, é necessário licitar entre os vários possíveis contratados que tenham uma solução
pronta qualquer e se interessem em participar do certame. Nem sempre a solução pronta
que venha a vencer a licitação é a mais adequada. Ou mesmo que seja, em tecnologia é
sempre necessário uma customização, alterando o objeto licitado. Novamente, uma outra
irregularidade.

A nova lei de licitações, aprovada em abril de 2021, a Lei 14.133/2021, traz possibilidades
de contratações mais condizentes com a atualidade. Porém, a necessidade de
regulamentação de vários de seus artigos, postergou a obrigatoriedade de sua utilização
por 2 anos. Enquanto isso, governos decidem se utilizam a velha conhecida Lei 8666/1993
ou a nova lei.

Como a necessidade não pode esperar, certos governos buscam formas de criar parcerias
que não venham a fazer seus servidores cometer uma irregularidade. É o caso do Desafio
COR, uma iniciativa de incentivo às políticas públicas de inovação no município do Rio de
Janeiro, realizada pelo seu Centro de Operações.

Já com três edições, o evento resume-se na apresentação de um problema para que
grupos, previamente inscritos no Desafio, tragam soluções inovadoras. Há duas etapas
eliminatórias para escolha da solução: pitch day e aceleração e, por fim, a solução campeã
participa da fase de incubação, disponibilizando gratuitamente o uso da solução para a
Prefeitura e podendo comercializá-la posteriormente

Enfim, há vários outros projetos que podemos tomar como inspiração ao longo do planeta
para desenvolver parcerias de inovação em nossos serviços públicos. Basta querer.

Como o servidor deve colaborar em tempos de aceleração
digital no setor público?
O servidor precisa conhecer as principais soluções da transformação digital no setor público
para se manter atualizado. Nesse sentido, é necessário, mais do que nunca, buscar
atualizar-se e capacitar-se constantemente.

Salientei, neste texto, a importância do envolvimento de todos os afetados pela
transformação digital. Assim, também cabe a cada servidor público buscar ter
participação ativa, encorajando-se e almejando o conhecimento sobre as inovações.

Participar de cursos, workshops e palestras sobre tecnologia e inovação é primordial.
Mesmo que não haja possibilidade de investimento, há inúmeros conteúdos gratuitos na



internet que podemos aproveitar. Devemos desenvolver um olhar atento, identificando
oportunidades de treinamento e apresentá-las aos demais colegas e superiores.

Lembre-se que a capacitação contínua também está prevista no parágrafo segundo do
artigo 39 da Constituição Federal, quando se afirma que a União, os Estados e o Distrito
Federal manterão escolas de governo para a formação e o aperfeiçoamento dos servidores
públicos.

O futuro do trabalho e do serviço público exige competências diferentes dos modelos
convencionais.

As competências do servidor público e lideranças
Em uma análise documental dos dados e recomendações de instituições internacionais
como World Economic Forum, European Commission, Unesco e OCDE, o autor Simon
Whittemore observou um núcleo comum de 10 competências transversais que os
servidores precisam desenvolver:

● Habilidades digitais;
● Resolução de problemas;
● Proatividade;
● Aprender a aprender;
● Consciência cultural;
● Resiliência;
● Inteligência Social;
● Criatividade;
● Pensamento crítico;
● Adaptabilidade.

Além disso, Whittemore destaca a empatia como uma competência crítica, sendo ela um
atributo da inteligência emocional e social e da capacidade de aprender a aprender.

A ENAP elencou como competências transversais, com base também no estudo de
Whittemore, que devem guiar o processo de recrutamento e seleção para a administração
pública federal, um conjunto de sete competências:

1. Visão sistêmica;
2. Orientação por valores éticos;
3. Trabalho em equipe;
4. Comunicação;
5. Mentalidade digital;
6. Foco nos resultados para os cidadãos;
7. Resolução de problemas com base em dados.

Na mesma ocasião, a ENAP também divulgou as 9 competências essenciais das
lideranças, aglutinadas em três áreas:

● Estratégia: comunicação estratégica, inovação e mudança e visão de futuro;



● Resultados: geração de valor para o usuário, gestão de crises e gestão de
resultados;

● Pessoas: autoconhecimento e desenvolvimento pessoal, engajamento de pessoas e
equipes e coordenação e colaboração em rede.

Essas competências visam subsidiar a administração em processos de gestão por
competências. Assim, o foco está no mapeamento do capital humano, procedimentos de
seleção, planos de formação e desenvolvimento de pessoas e mensuração do desempenho
nas funções executivas. Um trabalho de gestão de pessoas para o desenvolvimento
humano.

Enfim, vemos que o servidor público deve colaborar com a transformação digital do setor
público ao se atualizar e conhecer as tecnologias, além de buscar desenvolver as
competências necessárias para ter sucesso nesses novos modelos operacionais e de
gestão pública.
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