
Através de um currículo de 6 meses de treinamento em sala de aula, coaching individualizado sobre a cidade e oportunidades 
para aplicar o aprendizado liderado pelo Bloomberg Center for Government Excellence da Johns Hopkins University (GovEx), o 
Acelerador da City Data Alliance (Acelerador) vai ajudar os prefeitos e as prefeitas a escolher sua equipe sênior::

1. Liderar com confiança através de dados, sabendo como integrar práticas de dados nas suas rotinas diárias e tomadas
de decisão.

2. Investir nas pessoas, práticas e plataformas certas, aprendendo como atrair e reter novos talentos em dados e investir no
talento atual, além de priorizar os investimentos que podem avançar as práticas de dados da sua cidade.

3. Capacitar as pessoas a serem parte da solução, incluindo como pedir às partes interessadas internas e externas que venham
à tabela com dados e se comuniquem efetivamente com o pessoal e residentes através de dados.

Ao final do Acelerador, sua cidade vai criar ou aprimorar uma estratégia de dados para toda a cidade: Uma visão de 3 anos 
e um plano acionável desenhados a avançar o uso de dados da sua cidade e melhorar os resultados municipais. Vai abordar os 
componentes chave da governança de dados, sua qualidade, uso e transparência e incluir:

• Estratégia para o força de trabalho de dados que avalia o estado das habilidades e da capacidade de dados em sua cidade,
que identifica oportunidades para capacitar o pessoal atual da Prefeitura e que descreve como usar os recursos para atrair e
reter novos talentos;

• Padrão consistente para a coleta e a utilização de dados demográficos desagregados; e
• Protocolo de uso de dados para que sua Prefeitura capture e entenda como está usando os dados para modificar programas

e direcionar recursos para melhor servir os residentes.

O Acelerador inclui:
• Encontro presencial de 3 dias: Os prefeitos e as prefeitas vão participar de 3 dias de atividades com seus pares e aprender o

papel que vão desempenhar na criação de uma cultura informada de dados. Serão apresentados(as) aos conceitos centrais a
serem abordados durante os 6 meses e como liderar sua equipe para ter sucesso durante este período. Serão expostos(as) às
possibilidades apresentadas pela adoção de uma cultura informada de dados e estabelecerão uma visão para aplicar dados
a suas prioridades máximas a serem compartilhados com suas equipes sênior. Um “Líder CDA” nomeado vai juntar-se aos
prefeitos e às prefeitas durante a última metade do encontro para uma orientação ao resto da programação do Acelerador.
Para uma cidade participar da Bloomberg Philanthropies City Data Alliance, os prefeitos e as prefeitas terão que participar do
encontro - não serão aceitos substitutos.

• Sessões de Keynote: Sessões virtuais para equipes seniores lideradas por profissionais e professores de alto nível para avaliar
exemplos reais do trabalho em ação e para colaborar com os colegas.

• Workshops práticos para equipes seniores: Sessões de grupo virtual para membros de equipes sênior para entender melhor
as habilidades das sessões de keynote e planejar como as práticas podem ser aplicadas em sua cidade.

• Sessões de coaching individuais para a cidade: Check-ins regulares e virtuais com seu coach, que vai oferecer apoio no
avanço de seu plano de implementação.

• Apresentação especial: Oportunidades para a equipe sênior e o(a) prefeito(a) demonstrarem como colocar em ação as
prioridades do período de aprendizado em sua cidade (ex., uma nova rotina de dados, promulgação de uma nova política) para
receber feedback de seu coach e garantir que estas práticas sejam mantidas em andamento.
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Além disso, espera-se que os prefeitos e as prefeitas voltem a se envolver com a equipe e seu coach da GovEx em momentos-chave 
ao longo dos 6 meses de treinamento para fornecer orientação ou tomar decisões.

Os prefeitos e as prefeitas podem considerar as seguintes funções ao selecionar a equipe sênior (3 a 4 membros) para 
participar da programação do Acelerador:

• Gerente Municipal ou Chefe de Gabinete;
• Diretor de Dados (ou função semelhante);
• Um funcionário de alto nível responsável pela condução de iniciativas de equidade/responsabilização;
• Um chefe de política; e/ou
• Um líder em comunicação.

Cada cidade é única e pode fazer sentido ter funcionários com funções diferentes das acima mencionadas para a equipe da Prefeitura.




