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Rede colaborativa e qualificada tecnicamente composta por servidores públicos, professores e 

especialistas que trabalham de forma conjunta para disseminar as boas práticas de Governança 

no Setor Público brasileiro. 

Disseminar as boas práticas de governança pública no Brasil com o intuito de estimular a implantação 

desta política nos três poderes, estados, municípios e Distrito Federal e de forma integrada. 

Uma governança pública que gere resultados eficientes e eficazes para a sociedade brasileira. 

Guiamos nosso comportamento por cinco valores

- Colaborativismo. Os participantes da Rede de Governança BRASIL trabalham de forma colaborativa. 

Prezar pelo espirito colaborativo e promover de forma institucional as boas práticas de governança 

pública onde estiver; 

- Pró-ativismo. Comprometimento com a capacitação de agentes públicos, com o desenvolvimento e 

a disseminação das boas práticas de governança;

- Diversidade. Valorização e incentivo à multiplicidade de ideias e opiniões dos integrantes da Rede;

- Independência. Soberania nos princípios, zelo pela imagem e imparcialidade em face de quaisquer 

grupos de interesse;

- Coerência. Harmonia entre os princípios da governança pública- confiabilidade, transparência, 

integridade,  prestação de contas (accountability), capacidade de resposta,  e melhoria regulatória; 

Ser uma REDE colaborativa brasileira reconhecida pela disseminação das boas práticas de governança 

no Brasil e no mundo de forma, ética, íntegra e transparente preocupada com a sociedade. 

Temos em nosso DNA o trabalho colaborativo com o intuito de promover uma sociedade brasileira 

mais decente e integra, através da promoção dos mecanismos de governança pública, liderança, 

estratégia e controle. 

Temos em nosso DNA o trabalho colaborativo com o intuito de promover uma sociedade brasileira 

mais decente e integra, através da promoção dos mecanismos de governança pública, liderança, 

estratégia e controle. 

Somos um time otimista que luta pela “ordem e progresso” do BRASIL, temos em torno de 60 cola-

boradores técnicos, oriundos de diversas áreas e estados. Todos foram selecionados conforme 

seus conhecimentos em governança pública.

Lutamos por um país melhor! Da governança à esperança.

QUEM SOMOS? 

NOSSA MISSÃO

NOSSO PROPÓSITO

NOSSOS VALORES

NOSSA VISÃO

REDE GOVERNANÇA 

BRASIL



PRÓXIMOS PASSOS 

COMO FAREMOS ISSO?

Plano estratégico 2019-2020

Onde estamos? Onde iremos?  Onde queremos chegar? 

Somos uma Rede
Colaborativa

Queremos alavancar a 
Rede de Governança BRASIL 

através da disseminação 
das boas praticas de 
governança pública; 

Transformar a 
Rede de Governança BRASIL 

em uma instituição 
colaborativa reconhecida 

pela disseminação das 
boas práticas de governança 

no Brasil e no mundo de 
forma, ética, íntegra 

e transparente e
 preocupada com a sociedade. 

COMO PODEMOS ALAVANCAR A REDE? 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

Nosso maior capital neste momento é o intelectual – vamos investir nele!

Aprimorar a governança e a gestão pública através da disseminação das boas práticas nos estados, 

municípios e Distrito Federal;

Fomentar os trabalhos da REDE de forma colaborativa e focados em resultados prósperos à 

sociedade brasileira; 

Intensificar a atuação da REDE através da sensibilização da alta administração que gere 

o País;  

Unificar a teoria da governança pública entre os colaboradores da REDE;

Induzir a mudança cultural em todas as esferas pela aplicação definitiva da governança 

pública no Brasil. 

Certificação em governança para os colaboradores; 

Câmaras Temáticas  - os colaboradores serão divididos em grupos de trabalho conforme seu 

conhecimento técnico;

Através das Câmaras definidas, poderemos atingir nossos objetivos estratégicos, impulsionar a 

REDE, e assim, melhor atender a sociedade; 
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COMO ATINGIR OS OBJETIVOS 
ESTRATÉGICOS? 

SOMOS UMA REDE COLABORATIVA 
COM CAPITAL INTELECTUAL?

1º OBJETIVO ESTRATÉGICO 
Aprimorar a governança e a gestão pública através da disseminação das boas prá�cas nos três poderes, estados, 
municípios e Distrito Federal.

2º OBJETIVO ESTRATÉGICO 
Fomentar os trabalhos da REDE de forma colabora�va e focada em resultados prósperos à sociedade brasileira.

3º OBJETIVO ESTRATÉGICO 
Intensificar a atuação da REDE através da sensibilização da alta administração que gere o País.

4º OBJETIVO ESTRATÉGICO 
Unificar a teoria  da  governança pública entre os colaboradores da REDE.

5º OBJETIVO ESTRATÉGICO 
Induzir a mudança cultural em todas as esferas pela aplicação defini�va da governança pública no Brasil.

6º OBJETIVO ESTRATÉGICO 
Alavancar apoio à governança pública, através da sensibilização junto aos órgãos de controle do país; 
Câmara de Sensibilização III – interface junto aos órgãos de Controle.

- Massa crí�ca;

- A governança precisa ser um trabalho com maior 
resistência, precisamos de força;

- Queremos fazer a diferença;

- Interesses mútuos;

- Atuam com governança;
- Acreditam em um país melhor;

- Trabalho em equipe e colabora�vo. 
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COMO ATINGIR NOSSOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS?

6 Câmaras Temá�cas 

Câmara Sensibilização I 
 interface junto aos Estados, 

Municípios e DF

Câmara de fomento à 
Rede de Governança BRASIL 
e apoio em eventos nacionais 

sobre o tema – Prêmio 
Rede Governança BRASIL

Câmara Ins�tucional, 
aprovação PL da Governança;

Câmara Cien�fica 
estudos em Governança 

e cer�ficação;

Câmara de Sensibilização II 
 interface junto aos 
Três Poderes (TCES);

1 OBJETIVO 
1 CÂMARA 

1 OBJETIVO 
1 CÂMARA 

1 OBJETIVO 
1 CÂMARA 

1 OBJETIVO 
1 CÂMARA 

1 OBJETIVO 
1 CÂMARA 

1 OBJETIVO 
1 CÂMARA 
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Câmara de Sensibilização III

Alavancar apoio à governança pública, 
através da sensibilização junto aos 

órgãos de controle do país; 



RESULTADOS ESPERADOS

- Trabalho eficiente através de uma rede colabora�va;

- Promover resultados eficazes a sociedade através dos esforços da REDE; 

- Celeridade na realização das ações, traçando metas claras e dividas em grupos técnicos;

- Através da REDE causar maior sinergia entre os colaboradores e seus networks;

- Facilitar a disseminação das boas prá�cas de governança através de esforços homogêneos;

- U�lizar a REDE para fomentar as ar�culações ins�tucionais e polí�cas através da disseminação e implantação da governança no 

Brasil ( trabalho feito nos bas�dores); 

- Construir um núcleo de pesquisas, dados, relatórios, diagnós�cos e informações que sirvam para impulsionar a tomada de 

decisão das lideranças do país; 

- Mi�gar os riscos ligados a corrupção, fraude e desvios; 

- Promover uma sociedade mais é�ca, integra e transparente, mudança cultural, através dos princípios da governança pública;

- Construir uma REDE reconhecida pelos seus esforços inves�dos ao longo do ano e legado desenhado.   

Da governança à esperança
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