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Quem somos 

Faz mais de 10 anos somos pioneiros em consultoria estratégica para o setor 

público. 

 

Referencia no Brasil e no exterior.  

 

Utilizamos metodologias proprias, reconhecidas e premiadas no mercado e 

pelos organismos internacionais  

 
       



Nossa missão 

Desenvolver estratégias para a transformação e inovação do 

governo ao empregar as melhores práticas e ou criar novos 

desenhos que maximizam o uso dos recursos públicos. 

 

 

Oferecer o trabalho de uma equipe multidisciplinar e 

especializada na orientação dos gestores para avançar em 

modelos de gestão inovadores. 

Existimos para gerar maior valor 

em cada ato da gestão pública 



Que fazemos 

• Diagnóstico do nível de maturidade do e-gov: iBrasil 

• Elaboração de estratégias para a implementação de serviços e processos 
de Governo Eletrônico 

• Orientação de processos para governo aberto 

GOVERNO 
ELETRÔNICO 

• Medição de expectativas e resultados econômicos e sociais de politicas 
pelo uso da metodologia BINPS® - Beneficios sobre Investimentos Públicos 

• Transformação de processos para geração de receitas públicas e 
eliminação de desperdicio, por meio da Melhoria da qualidade do Gasto 
Público 

ECONOMÍA 
PÚBLICA 

• Planejamento e gestão de mudanças (capacitação, fortalecimiento 
institucional, reformulação de processos, etc.) Ex. Atenção ao cidadão BID 
(estrategias multi canais de atendimento) 

• Controle e monitoramento de resultados 

• Planejamento e Gestão de Compras e Patrimônio  

GESTÃO 
PÚBLICA 

• Avaliação da viabilidade jurídica e econômica 

• Elaboração de projetos 

• Identificação de capitais externos e fontes de financiamento 

PARCERIA 
PÚBLICO-
PRIVADAS 



Melhoria da qualidade do gasto público 

Objetivos: 

 
• Melhora da qualidade do gasto para a recuperação da capacidade de 

investimento do Estado; 

 

• Redução dos gastos desnecessarios, desvios e erros de gestão; preços 

abusivos e compras superfluas;  

 

• Modernização e inovação da gestão pública contribuindo a melhora e 

aumento da eficacia do governo. 

Melhorar a qualidade do gasto é a 

melhor forma de construir uma gestão 

eficiente e eficaz, um melhor governo e 

uma melhor condição de cidadania.  



Viagens Técnicas 

Objetivos: 

 
• Identificar melhores 

práticas internacionais 

 

• Elaborar acordos de 

cooperação e trazer 

ganhos de tempo e 

economicos para os 

governos brasileiros 

 



Viagens Técnicas 

U.S. Department of State 

Washington, D.C. 



Viagens Técnicas 

Service Canada 

Ottawa, Canada 



Viagens Técnicas 

Ministerio Secretaría General de la Presidencia 

Palacio de la Moneda, Santiago de Chile 



Viagens Técnicas 

Dª Laura Chinchilla, Presidenta Rep. Costa Rica 



Viagens Técnicas 

Acordos de Cooperaçao 

CONSAD-Andaluzia, España 



Viagens Técnicas 

Acordos de Cooperaçao 

iBrasil 2015. Londres, Reino Unido 



Viagens Técnicas 

Acordos de Cooperaçao 

Equador-Justiça/STF 



Viagens Técnicas 2015: Coreia 

Definições necessarias: 

 
Principais práticas a ser visitadas 

 

Definição dos secretarios que integrarão a missão 

 

Proposta de datas para fechamento junto ao Governo da Coreia 

 



Este projeto é uma propriedade intelectual da FF e-Stratégia Pública Pesquisa e Consultoria. Não pode ser distribuído sem expressa autorização. 

Obrigada!  

Dra. Florencia Ferrer 

florencia@e-strategiapublica.com.br 

 


