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DIALOGA BRASIL DIGITAL
Inovação em instrumentos e ampliação 

da Plataforma Participa.br, com novas 

linguagens de participação

TECNOLOGIAS E LINGUAGENS 

DIGITAIS
Participação Digital incorporada nas 

conferências e na elaboração do PPA, 

LDO e LOA 

Participação Social - Digital

LABORATÓRIO

Experimentação, formação, desenvolvimento, 

promoção do acesso e apropriação de novas 

tecnologias e linguagens de participação.



DIALOGA BRASIL DIGITAL
Inovação em instrumentos e ampliação 

da Plataforma Participa.br, com novas 

linguagens de participação

TECNOLOGIAS E LINGUAGENS 

DIGITAIS
Participação Digital incorporada nas 

conferências e na elaboração do PPA, 

LDO e LOA 

Participação Social - Digital

LABORATÓRIO

Experimentação, formação, desenvolvimento, 

promoção do acesso e apropriação de novas 

tecnologias e linguagens de participação.



“Nosso lema será: BRASIL, PÁTRIA EDUCADORA.

Trata-se de lema com duplo significado. Ao bradarmos "BRASIL,

PÁTRIA EDUCADORA" estamos dizendo que a educação será a

prioridade das prioridades, mas também que devemos buscar, em

todas as ações do governo, um sentido formador, uma prática cidadã,

um compromisso de ética e um sentimento republicano”

Presidenta Dilma Rousseff

1º de Janeiro de 2015



PPA 2016-2019

Secretaria-Geral da Presidência da República

Objetivo 5 - Fortalecer a participação social na gestão pública e o

diálogo com a sociedade civil organizada, promovendo o

aprimoramento das políticas públicas, a articulação do

atendimento a demandas e a resolução de conflitos sociais.



PPA 2016-2019

Secretaria-Geral da Presidência da República

Secretaria Nacional de Participação Social

Meta 1: Compatibilizar os processos de participação social aos ciclos 

orçamentários.

Meta 2: Implementar a Política Nacional de Participação Social na gestão pública 

federal diversificando a participação da sociedade e ampliando sua efetividade.





Participações nos 

regionais e setoriais

6 cidades

4 fóruns temáticos

1089 entidades

4080 participantes

33.494 no participa.br e 

redes sociais



Mais de 1.000 propostas recebidas

Por transcrição 

de áudio

Por escrito a 

mão nos 

fóruns 

Online pela 

plataforma de 

participação

Documentos 

entregues



Proposta recebida do 

movimento interestadual das 

quebradeiras de coco Babaçú

Proposta: que seja diminuida a 

burocracia no acesso ao crédito e 

valorização dos produtos do coco 

babaçu na merenda escolar...



Documento com propostas ao 

PPA recebido do movimento 

Sindical

Fórum Dialoga Sindical, São 

Paulo, 29 de Junho de 2015



Tipos de propostas apresentadas
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Visão Estratégica
Pátria Educadora e Dialoga Brasil: Cidadania Ativa por meio da Participação Social 

aberta, inclusiva e em rede

Laboratório Aberto de Participação Social



Objetivo
Promover a gestão participativa, ampliando as oportunidades de participação

social no território e nas políticas públicas do governo por meio de tecnologias

abertas de participação construídas em arranjos de laboratórios abertos

envolvendo governos e sociedade, concretizando as diretrizes da Pátria

Educadora e do Dialoga Brasil

Laboratório Aberto de Participação Social



Frentes de trabalho da rede de laboratórios abertos de 

participação social:
1) Proporcionar ao cidadão a oportunidade de ser protagonista no processo de

criação de tecnologias e metodologias de participação social abertas,

inclusivas e inovadoras.

Laboratório Aberto de Participação Social



Frentes de trabalho da rede de laboratórios 

abertos de participação social:
2) Despertar o Cidadão Participativo em rede do Futuro por meio da formação e

experimentação em Participação Social.

Laboratório Aberto de Participação Social



Laboratório Aberto de Participação Social

Produto: Kit para ativação de uma rede de 30 Laboratórios Abertos de Participação Social 

em Estados e Municípios até 2018

Ambiente local do Participa.br (Exemplos: Maranhão e Minas Gerais)

Oficinas e tutorias: comunidades, animação de redes, tecnologias de participação, coleta e

visualização de dados, metodologias de participação, etc.



Produto: Caixinha da Participação Social

Hardware portátil com conexão internet e aplicativos ativados especificamente para 

a Participação Social em qualquer território.

Laboratório Aberto de Participação Social



Produto: Protótipos de Participação Social com inovação cidadã

Aplicativo web (protótipo) de Monitoramento Digital do PPA a partir de dados 

abertos do SIOP

Laboratório Aberto de Participação Social



Produto: Identidade única da Participação Social Digital

Identificação única e protocolos que permitem autenticação, troca de informações 

e conteúdos, além da integração de diferentes plataformas de participação social 

digital em uma rede federada.

Laboratório Aberto de Participação Social



Laboratório Aberto de Participação Social

Produto: Tecnologias para Conferências Nacionais e gamificação

Pacotes mínimos e máximos de ferramentas e metodologias para participação 

social digital com diferentes níveis de interação e resultados



Produto: Plataforma de Consultas Públicas (manutenção e desenvolvimento)

Consolidar o uso da plataforma participa.br como ambiente de realização de 

consultas públicas dos orgãos da administração direta e indireta consolidando a 

participação social digital nesses processos.

Laboratório Aberto de Participação Social



Produto: Encontros Periódicos e Regionais da Rede de Laboratórios Abertos de 

Participação Social

Encontro de formação e articulação da rede com presença de ministros e 

autoridades públicas locais

Laboratório Aberto de Participação Social



Público Alvo

Cidadão Hibernante: Sem vivência em participação social 

de qualquer tipo, quer por desconhecimento ou 

desinteresse

Cidadão Participativo: Atuante nos processos de 

participação social tradicionais, sem vivência em 

participação social digital, como Movimentos Sociais e 

Organizações da Sociedade Civil

Cidadão em rede: Cidadão formado em processos participativos analógicos e digitais, a 

partir da vivência em tecnologias de participação pelos jovens de hoje nas escolas, por 

exemplo

Laboratório Aberto de Participação Social



Parceiros

1. Governo Federal

a. MPOG, MEC, MinC, MJ, MC, CGU

b. Demais órgãos da adminstração direta e indireta.

2. Governos Estaduais e Municipais

3. Instituições de Ensino Superior Públicas e Privadas, Escolas Públicas e 

Privadas

4. Movimentos Sociais

5. Conselhos Nacionais, Estaduais e Municipais

Laboratório Aberto de Participação Social
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Ferramentas
de Participação

Participa.br





Um espaço de participação social no 

Brasil mediada por Internet e 

Tecnologias.

Uma rede social para escuta e diálogo 

entre o Governo Federal e a Sociedade 

Civil (organizações, movimentos, 

cidadãos, coletivos e redes 

institucionalizadas ou não) 

Uma plataforma BRASILEIRA totalmente 

desenvolvida em software livre.

Participa.br



Perfil Pessoal

Cada usuário com 
acesso rápido a todas 

as informações e 
funcionalidades da 

Plataforma

Interação

Outros integrantes 
que compartilham de 
interesses comuns o 
que incentiva a troca 

e a produção de 
conhecimento

Redes Sociais

Ambiente integrado com 
as redes sociais já 

estabelecidas (Facebook, 
Twitter, Google Plus e 

outras)

Funcionalidades da Rede...

Blogs

Permite a publicação de conteúdo 
multimídia e incentiva o debate (os 
posts podem receber comentários).



Ferramentas

Propiciam a 
mobilização e o debate 

de temas com 
potencial para se 
tornar políticas 

públicas

Customizável

Facilitando a edição 
de acordo com os 
temas e objetivos 

propostos

Comunidades de participação social

Comunidades temáticas

Espaço para a proposição e o 
debate de ideias que devem se 
tornar políticas públicas. As 
comunidades devem ser geridas por 
representantes do Governo e da 
Sociedade Civil.



Comunidades de participação social

Interação nas 
transmissões online de 
eventos presenciais

Consultas Públicas

Trilhas de Participação



A ferramenta permite que os 

participantes possam 

comentar cada parágrafo do 

texto

Ferramenta Comentário por parágrafo



Por meio desta ferramenta os usuários 

poderão comentar em cada uma das 

propostas já apresentadas na 

Comunidade. 

Ferramenta de fórum



Ao clicar em uma proposta específica é 

possível ver um gráfico com os 

comentários feitos sobre este tema. 

Também há o número de participantes e 

quem são os mais ativos até o momento. 

A ordem dos comentários pode ser 

aleatória, alfabética, mais comentadas e 

mais comentadas nos últimos dias. 

Ferramenta de fórum



Exemplo de uso 

de Pairwise

Ferramenta de priorização aos pares (Pairwise)



Para utilizar o Pairwise -

priorização de ideias - é 

preciso publicar o tema 

e uma breve descrição 

do que se trata.

Normalmente na forma 

de uma pergunta...

Ferramenta de priorização aos pares (Pairwise)



Em seguida é preciso escolher se 

serão - ou não - permitidas 

novas proposições de ideias na 

ferramenta.

Após isso será preciso incluir as 

opções para que os usuários 

possam votar.

Ferramenta de priorização aos pares (Pairwise)



Ferramenta aovivo (Hub)



- disponível para sistemas operacionais IOS e Android (também pode ser 
acessado diretamente no Participa.br);

- desenvolvido para possibilitar, a realização de debates, moderados ou não, 
de maneira remota. Qualquer pessoa pode baixar o aplicativo e participar 
das agendas propostas;

- Coleta de dados das redes sociais proprietárias (Twitter e Facebook);

- Uma área onde os moderadores podem registrar e sistematizar/consolidar 
todo conteúdo recebido.

Ferramenta aovivo (Hub)



Pacotes para as conferências

Participa.br



Transmissão da etapa nacional

Pré-requisitos da organização da conferência
● Contratação do serviço de transmissão do evento
● Equipe de animação (10 dias antes da etapa, divulgação dos parciais e 

oportunidades de participação)
● Equipe de mediação online

Resultados
● Visibilidade na rede para o mecanismo de participaçao
● Mobilizar rede para o monitoramento dos resultados da conferência
● Animar comunidade da conferência no Participa.br

Pacote mínimo: “existe na rede”



Mapa de calor e sugestões para os delegados

Pré-requisitos da organização da conferência
● Equipe de mediação online
● Esforço de sistematização pra compor o material da conferência

Resultados
● Ampliar a participação consultiva nos assuntos da conferência
● Dar visibilidade ao trabalho dos delegados numa rede mais ampla 

Pacote intermediário: “a rede prepara os delegados” 



Aplicativo para participação e deliberação de parte das propostas e delegados

Pré-requisitos da organização da conferência
● Equipe de desenvolvimento
● Equipe de metodologia digital
● Equipe de cartografia de rede
● Equipe de análise de dados

Resultados
● Inovar, proporcionando outros percursos de participação e mobilização
● Instrumento de ação direta em torno das propostas e efetividade da 

participação social

Pacote completo: “a conferência acontece na rede” 



Inovações

Participação por meios 
digitais









dialoga.gov.br



dialoga.gov.br



Arquitetura de escolha 

e regra da vitória

Algoritmo de priorização livre -
publicado http://arxiv.org/abs/1505.06640

Produtos construidos por 

design thinking com 

participação social



dialoga.gov.br



Alguns indicadores (dados atualizados até 15 de setembro)

Usuários: 23.615

Votos: 248.688

Participações nos bate-papos: 3.542

Visitas: 244.197

Duração média das visitas: 3 minutos e 26 segundos

Propostas Recebidas: 16.052

Propostas Aprovadas: 9.698

Propostas Rejeitadas: 6.201

dialoga.gov.br



dialoga.gov.br



Obrigado :)


