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JUSTIFICATIVA (RESUMO)
O evento esta previsto no tema "(GOV) Estruturas de gestao e políticas publicas", em funçao de tratar de
desenvolvimento de políticas publicas para Transformaçao Digital com base em benchmarks internacionais,
aplicaveis a realidade brasileira e fiscalizadas pelo TCU.
Alem disso, o evento contribui para o desenvolvimento de competencias para o TCU pelos seguintes
motivos:
- o evento reune altos gestores publicos, setor privado, sociedade civil e academia para compartilhar experiencias e
discutir abordagens para desenvolver a governança de transformaçao digital no setor publico;
- em 2019, o tema do evento sera abordagens que possam acelerar a transformaçao sustentavel do setor publico,
capaz de incrementar o bem-estar geral da sociedade;
- a OCDE expede recomendaçoes e relatorios que sao referencia para varios países em processo de transformaçao
digital;
- o Brasil busca alinhamento e participa ativamente deste forum da OCDE, por meio da Secretaria de Governo Digital
do Ministerio da Economia, o que se traduz em políticas publicas que refletem os temas debatidos e que sao objeto
de avaliaçao do Tribunal, em especial da Sefti;
- o conhecimento de praticas internacionalmente reconhecidas e a interaçao com atores relevantes no cenario
nacional e internacional de transformaçao digital e de fundamental importancia para o aperfeiçoamento da atuaçao
do Tribunal para a realizaçao de trabalhos mais efetivos e de maiores resultados para a sociedade.

RELATO
O evento teve como tema a discussao de novos modelos de governança para aprimorar a maturidade digital
e a disponibilizaçao de serviços digitais com foco no cidadao. Nesse sentido, a OCDE apresentou uma visao geral do
trabalho que o Grupo Especial de Governança vem realizando para desenvolver um guia com recomendaçoes para
o desenho de modelos de governança que sustentem os esforços de digitalizaçao em diversos países.
O guia apresentado, ainda em desenvolvimento, estabelece tres facetas (The Three Facets of Digital
Transformation) que sao essenciais para se desenvolverem políticas digitais que geram um ambiente competitivo,
inclusivo e economicamente coeso, suportam produtividade e induzam a confiança de cidadaos e empresas no
governo: 1) fatores contextuais que devem ser considerados quando da definiçao do modelo de governança
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adequado; 2) os arranjos institucionais que parecem ser mais adequados para uma transformaçao digital
sustentavel do setor publico e 3) os mecanismos necessarios para alavancar um implementaçao coerente da
estrategia digital.
Alem desse guia, o evento apresentou os trabalhos em andamento de grupos tematicos, tais como Emerging
Technologies, Data-Driven Public Sector e Service Delivery. Estas apresentaçoes permitiram antever trabalhos
relevantes que serao publicados nos proximos anos, em especial sobre Blockchain e avaliaçao de maturidade de
serviços publicos digitais.
Por fim, a OCDE apresentou resultados preliminares da pesquisa “OECD Digital Government Indicators
Survey”, conduzida em 2018, que contem informaçoes relevantes sobre a situaçao de cada país participante da
pesquisa em relaçao a implementaçao dos princípios gerais de governo digital estabelecidos no guia “2014 OECD
Recommendation of the Council on Digital Government Strategies”. Os resultados relativos ao Brasil ainda nao foram
processados e consolidados, mas estarao disponíveis quando da divulgaçao do relatorio definitivo.

ENCAMINHAMENTOS POSSÍVEIS, NO ÂMBITO DO TCU, DECORRENTES DESTA AÇÃO
Os conteudos assimilados a partir da participaçao do TCU no evento permitem direcionar de forma mais
assertiva as açoes de controle previstas no plano operacional da Secretaria de Fiscalizaçao de Tecnologia da
Informaçao (Sefti). As recomendaçoes publicadas pela OCDE sao utilizadas pelo governo brasileiro como guia para
o desenvolvimento de suas políticas e estrategias de Governo digital, e servem como criterio de auditoria para as
fiscalizaçoes do TCU, em especial o Acompanhamento das iniciativas estruturantes de Transformaçao Digital (em
fase de pre-planejamento).
Os contatos realizados durante a realizaçao do evento com a liderança da OCDE na area de Digital
Government e com os responsaveis pelos grupos tematicos irao permitir a participaçao do TCU nas discussoes de
tais grupos, o que ira trazer benefícios para o planejamento das fiscalizaçoes, em especial aquelas que tratam de
tecnologias emergentes e da entrega de serviços publicos digitais.
Por ultimo, as informaçoes obtidas sobre a pesquisa da OCDE que faz avaliaçao de maturidade de países em
governo digital irao permitir o desenvolvimento de modelos mais específicos de avaliaçao que podem ser aplicados
localmente em nível de orgao ou entidade, contribuindo para que o TCU obtenha diagnosticos mais precisos sobre
a transformaçao digital na Administraçao Publica Federal.
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