
GOVERNO ABERTO
POLÍTICA E PRÁTICAS



POR QUE FAZER GOVERNO ABERTO?
Desenvolver inovações

Ampliar as capacidades de dar respostas a desafios da sociedade

Promover o crescimento econômico inclusivo

Ampliar a eficiência do Estado

Aumentar a confiança nas instituições públicas

Fortalecer a democracia

Governo aberto busca promover governos melhores.



GOVERNO ABERTO

promover políticas públicas mais transparentes

Transparência é fator estruturante para governo aberto:

+ accountability e integridade

+ inovação

+ simetria de informações

+ possibilidade de participação

+ acesso a direitos

E é também geradora de resultados mensuráveis:

Política de doação de órgãos, gastos públicos, saúde são áreas que usam a transparência 
para incentivar mudanças de hábitos



GASTOS COM O CARTÃO DE PAGAMENTO DO GOVERNO FEDERAL

2007 MÉDIA 2008-2018

76.254.492 59.575.754

2019

49.954.116

Redução de gastos nos Cartão de Pagamento após publicação dos dados  



GOVERNO ABERTO

promover políticas públicas mais participativas

Governo e sociedade podem trabalhar juntos e promover:

+ soluções inovadoras

+ accountability e confiança

+ priorização de temas e recursos

+ qualidade em serviços e dados

Participação gera produtos concretos:

Geração de serviços, avaliação de políticas, monitoramento de gastos



Plataforma da 

sociedade civil facilita a 

visualização e análise 

de dados públicos 

coletados pelo 

Ministério da Educação.



Plataforma do MEC 

permite que diversos 

atores contribuam com 

a produção de recursos 

educacionais que ficam 

à disposição dos 

professores.



GOVERNO ABERTO

promover políticas públicas mais responsivas

Governos que dão respostas adequadas às demandas da sociedade:

+ efetividade e impacto

+ accountability e confiança

+ otimização de recursos

+ qualidade em serviços e dados

Responsividade: capacidade de dar resposta rápida e adequada às solicitações



Análise da política de 

financiamento 

estudantil feita pela 

sociedade a partir da 

transparência levou à 

revisão do programa.



GOVERNO ABERTO 
NO MUNDO



GOVERNO ABERTO NO MUNDO: OGP

A Parceria para 
Governo Aberto (OGP), 
foi fundada pelo Brasil e 
mais 7 países, em 2011, 
para difundir o tema.

Hoje são 78 países.



PARCERIA PARA GOVERNO ABERTO (OGP)

1. Declaração de Governo Aberto: compromisso político

2. Plano de Ação: compromisso concreto

3. Mecanismo de cooperação internacional

4. Avaliação por Mecanismo Independente



GOVERNO ABERTO NO MUNDO: OCDE

A Organização para a Cooperação e 
Desenvolvimento Econômico (OCDE) trabalho 
o tema desde 2014. Desde o ano passado 
compõe a pauta do Comitê de Governança 
Pública.

O Brasil aderiu, ano passado, à recomendação 
de Governo Aberto da OCDE (de 2017). 



REDE DE GOVERNOS ABERTOS E INOVADORES
DA AMERICA LATINA E CARIBE

Criada pela OCDE trabalho para troca de experiências na região. Brasil é presidente, 
junto com a Colômbia. Sediará evento este ano.



GOVERNO ABERTO 
NO BRASIL



GOVERNO ABERTO NO BRASIL

O Governo Federal 
cria planos nacionais 
de governo aberto, 
em parceria com 

Sociedade Civil

Setor Privado

Academia



GOVERNO ABERTO NO BRASIL

Planos de Governo Aberto do Governo Federal:

I. 2011-2012

II. 2013-2015

III. 2016-2018

IV. 2018-2020

Os planos são apresentados 
na OGP na forma de 
compromissos 
internacionais



GOVERNO ABERTO NO BRASIL - 2020

 Decreto 10.160/2019

 Construção do V Plano de Ação

 Avaliação da OCDE sobre Governo Aberto no Brasil

 III Encontro da Rede da OCDE para países abertos e inovadores 

na América Latina e Caribe

 V Encontro Nacional de Governo Aberto






