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CONCEITOS 

O termo centro ou núcleo de governo refere-se ao 
conjunto de órgãos, instituições em geral e atores 
diversos que auxiliam, de forma coordenada, o Chefe do 
Poder Executivo no alcance dos objetivos estratégicos 
do governo.

(Conceitos de centro de governo aplicados à Presidência da República. Brasília: Presidência da 
República, 2019.) 

 



CONCEITOS 

centro de governo (center ou centre of government);

núcleo de governo (core govenment);

núcleo do executivo (core executive); 

centro presidencial (presidential center);

governança executiva (executive governance);

alto governo, entre outras
 



CONCEITOS 

Estudo do BID indica que conceito moderno data de 1916, 
no Reino Unido e de 1939, nos EUA. 

Definições seguem duas grandes correntes:

a) Funções exercidas pelo núcleo ou centro; 

b) Localização das instituições e agentes dentro da estrutura do 
Executivo.

 



CONCEITOS 

Centro de Governo - CdG é a estrutura administrativa que 

presta apoio direto e coordenado ao Chefe do Executivo 

no gerenciamento integrado do governo, pertencendo 

ou não à organização formal da Presidência ou do 

Gabinete do Primeiro-Ministro.
 



FINALIDADE 

Prestar apoio direto ao Chefe do Executivo
 
Obter a melhor condução das políticas públicas e diretrizes 

de governo. 

Esforços coordenados e ações coesas 

Propiciar o gerenciamento integrado das políticas de 
governo

 



FINALIDADE 

O que se busca evitar:

 incoerência e/ou concorrência entre as políticas públicas;
  redundâncias entre funções ministeriais ou conflitos entre 

interesses setoriais; 
  visão estratégica enviesada; 
  ausência ou má formulação de objetivos e metas; 
  inadequação do acompanhamento e monitoramento; e
  deficiência técnica na formulação e condução dos planos 



FUNÇÃO 

Traduzir as plataformas de campanha do governo eleito 
em um planejamento estratégico nacional (objetivos, 
indicadores, metas e linhas de ação definidas)

Assegurar as atuações tática e operacional consistentes 
com os interesses do Estado, visando ao atendimento das 
demandas dos cidadãos. 



FUNÇÃO 

Dinamizar a capacidade e a qualidade do sistema político-
administrativo

Prospectar informações baseadas em evidências para 
subsidiar as decisões do Chefe do Executivo

Criar sinergia intragovernamental e intergovenamental: 
construção e fortalecimento de redes relevantes. 



FUNÇÃO 

“Estrutura guardiã da estratégia diretiva do 
governo”





TAREFAS PRIORITÁRIAS

Apoio à tomada de decisões, que envolve prospecção 
de informações baseadas em evidências, questões 
administrativas relevantes, bem como a prestação de 
aconselhamento político; 

coordenação de políticas em todo o governo, que 
envolve cada vez mais a liderança de políticas 
transversais e de iniciativas prioritárias para o governo; 



TAREFAS PRIORITÁRIAS

Planejamento estratégico para o conjunto do governo; e

Comunicação de mensagens do governo para a 
administração e para toda a sociedade.
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