
Capacitando 
inovação aberta 
no setor público



CPI - 2022Figure 6. Priority programmes in the next 5 years
Survey question: Please indicate to what extent programmes on such topics 
will be a priority 5 years  from now
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1 in 4 public servants retiring by 2030 will 
have their roles replaced by automation (23%)

To be retired 
by 2030

1 in 5 public servants not retiring by 2030 will also 
have their roles replaced by automation (18%)

Not to be retired
by 2030
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Propensão à 
automação vs
provavelmente vai se 
aposentar
até 2030
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Need for public 
servants for the
next decades

Projeções com e sem o uso de 
automação

unused
moderate 

use
intensive 

use

2030

2040

2050

589k 571k601k

584k 448k634k

572k 435k655k

Nu
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be
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nt
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Necessidade de 
servidores para
as próximas 
décadas



77
Cursos 
abertos
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CapacitaGov

Parceria entre 
Enap e Secretaria 
de Governo 
Digital

1.015
Certificações 

avançadas concluídas

  84.831
Alunos 

certificados

https://www.gov.br/governodigital/pt-br/sisp/capacita
https://www.gov.br/governodigital/pt-br/sisp/capacita/ciencia-de-dados
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EVG/Enap - Maior Escola de Governo da 
Rede de Escolas de Governo da OCDE 

                  2.6
milhões 



Inovação Aberta
gov.br/desafios

704
propostas recebidas

+ 2 mil 
participantes
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R$ 37 Milhões em prêmios

31
Desafíos lançados
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“Este mapa é uma grande enciclopédia para 
os gestores públicos brasileiros encontrarem 
soluções alternativas para a gestão do 
serviço público”

(Fernando Schuler)

5.169 parcerias 



Governo Aberto e 
Compartilhamento de Dados

Infogov

plataforma que possibilita a análise de 
mais de 3 bilhões de registros 

governamentais, de forma simples e 
ágil.
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Fellowship

Protocolos para compartilhamento de 
banco de dados do governo federal com 

pesquisadores visitantes da Enap
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2022
Base Online de Relacionamento  
da Avaliação (BORA) 
Conectando pesquisadores, 
gestores públicos e a sociedade 
para a avaliar Políticas Públicas 



ank you!


