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Boas práticas

Colabore, 
proponha! 

Este espaço é para isso!
Conecte-se 
verdadeiramente 

aqui! Sempre conte 
com a ajuda dos 

facilitadores! 
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PRÁTICA ATIVA

Debate em grupos e 
partilha

DIA 01 - 11 DE JULHO - TRANSFORMAÇÃO DIGITAL / GOVERNO DIGITAL 

EXPOSIÇÃO DE 
CONTEÚDO

CONVIDADO 
ESPECIALISTA

Pausa :)

● Transformação Digital

● Governo Eletrônico x 

Governo Digital

● Dimensões do Governo 

Digital

 AVALIAÇÃO 

O que faremos hoje de manhã? 09h00 — 13h00

PROJETOS DE 
GOVERNO DIGITAL

CONVIDADO 
ESPECIALISTA

Lei Federal 

14.129/2021 

Governo Digital

e Govtechs



Como funciona a Avaliação?

participação nas 
atividades práticas 
QUIZ e feedback da disciplina 
no fim de cada sessão.

Importante! coloque seu nome e 
sobrenome em todos os materiais 
para contar como avaliação.



Dúvidas? 
Pergunte.

Fique à vontade para usar 
o chat.

Seguimos?



Foto: Ashkan Forouzani 

Mas antes…
vamos nos 
conhecer!

https://unsplash.com/@ashkfor121


Participantes | G52 Módulo Inovação 

https://padlet.com/jessikamoreira/g7l5a1l53yjmyw8k



Transformação digital 
 Governo digital 

Transformação Digital / Governo Eletrônico x Governo Digital /As 6 dimensões do Governo Digital/ 

Governo Digital à luz da Lei Federal 14.129/2021/ Governo como Plataforma/ Referências nacionais (gov.br)

http://gov.br


Como os Governos podem usar as tecnologias 
para se relacionar com a sociedade?





Governo analógico x Governo eletrônico



Governo eletrônico

Apropriação das tecnologias da 
informação pelo governo

mas

manutenção da lógica anterior.

Fonte: Inovação no setor público - Insper. Prof Manuel Bonduki.



foto: Jan Banning - Bureaucratics 

   

 

lógica autocentrada

centrada nas 
necessidades do 
servidor; não no 
cidadão 

 

Fonte: Inovação no setor público - Insper. Prof Manuel Bonduki.



foto: Jan Banning - Bureaucratics

foco nos processos 

vá no guichê certo, 
fale com o servidor 
certo e faça o pedido 
certo ou sua 
demanda não será 
processada

Fonte: Inovação no setor público - Insper. Prof Manuel Bonduki.



e mais…

hierarquia
e falta de 
responsividade

na relação entre 
servidor e cidadão 



Silos 
organizacionais

agências que não 
colaboram, não 
compartilham 
estratégias e não 
reconhecem objetivos 
comuns



Processo 
eletrônico…

…lógica analógica



Aplicativos como guichês



Transformação Digital no 
Governoé sobre mudança e 

sobre pessoas
é sobre tecnologias, 
dados e 
conectividade

é sobre valor 
público e política



do e-gov ao digital gov

"o desafio hoje em dia não é mais o de introduzir 
tecnologias digitais para as atividades do setor 
público, mas o de integrá-las e incorporá-las 
desde o início nos esforços dos governos, no sentido 
de modernizar as administrações públicas em todos 
os domínios e em todos os níveis de governo.'

OECD, 2014, Recommendation of the Council on Digital Government Strategies



cidadão no centro

participação e cocriação 
junto com o cidadão

cooperação horizontal e 
troca de informações

foco no resultadológica do procedimento 

lógica dos silos

lógica da distância e 
hierarquia

lógica autocentrada 

do e-gov ao digital gov



governo digital

"Governo digital refere-se ao uso de tecnologias 
digitais, como parte integrada das estratégias de 

modernização governamentais, para gerar 
benefícios para a sociedade"

From: OECD, 2014, Recommendation of the Council on Digital Government Strategies



Valor público em Governo  Digital
Melhores Serviços Públicos;

Melhor Gestão Pública
A. Maior eficiência administrativa;
B. Capacidades de governo aberto (OG);
C. Melhor comportamento ético e profissionalismo;

Melhor "Valor Social"
A. Maior confiança e segurança no governo
B. Maior valor social e bem-estar



governo digital

Em um programa de Governo Digital, destacam-se 
três eixos principais:

1. Padronização e melhoria de prestação dos serviços públicos;

2. Disponibilidade e compartilhamento de dados governamentais;

3. Incentivo à transparência, à participação e ao controle social.





Quase a metade dos brasileiros avaliados não estão 
satisfeitos 😡 com os serviços públicos digitais. A 
insatisfação é quase na mesma intensidade para 
serviços federais, estaduais e municipais.

Aproximadamente 45% dos entrevistados alegaram 
dificuldades 😩 em utilizar serviços digitais dos Estados.

A grande maioria dos entrevistados alegaram estarem 

adaptados ao mundo digital (85%) 

A pesquisa contempla a satisfação dos cidadãos nos 26 
Estados e no Distrito Federal 

Em termos nacionais, 30% dos entrevistados afirmaram 
desconhecer 😱 ou nunca ter utilizado os serviços digitais 

federais, 34% os serviços digitais estaduais, 44% os 
serviços digitais municipais

Pesquisa BID
2021



o que as pessoas 
esperam?



os usuários 
no centro dos 
processos 



os usuários 
no centro dos 
processos 



Como o governo pode 
se aproximar mais das 
pessoas, entregando 

serviços de qualidade e 
aumentando a confiança 

do cidadão?



Discutir em grupos exemplos de projetos que se encaixam na 
lógica de Governo eletrônico ou Governo Digital

Por quê? 



Compartilhar!





As 6 
dimensões de 
Governo Digital





De uma administração centrada no usuário 
para uma administração conduzida por ele:1

As 6 dimensões do governo digital / fonte: documento temático da OCDE sobre a estrutura do 
Governo Digital ("The Digital Government Framework").



De reativo a proativo na elaboração de 
políticas públicas e prestação de serviços.2

As 6 dimensões do governo digital / fonte: documento temático da OCDE sobre a estrutura do 
Governo Digital ("The Digital Government Framework").



De um governo centrado na informação 
para um setor público orientado por dados.3

As 6 dimensões do governo digital / fonte: documento temático da OCDE sobre a estrutura do 
Governo Digital ("The Digital Government Framework").



Da digitalização de processos existentes ao 
processo por concepção digital (digital by design).4

As 6 dimensões do governo digital / fonte: documento temático da OCDE sobre a estrutura do 
Governo Digital ("The Digital Government Framework").



De um governo provedor de serviços para um governo 
como plataforma para cocriação de valor público.5

As 6 dimensões do governo digital / fonte: documento temático da OCDE sobre a estrutura do 
Governo Digital ("The Digital Government Framework").



De acesso à informação para abertura como padrão 
(open by default).6

As 6 dimensões do governo digital / fonte: documento temático da OCDE sobre a estrutura do 
Governo Digital ("The Digital Government Framework").



Fatores que influenciam o grau de prontidão da 
organização para Transformação Digital:

Cultura 
organizacional

Habilidades 
e talentos

Composição 
da liderança

Governança



   

Em pesquisa realizada pela MIT Sloan Management Review, entre os aspectos 
determinantes para elevar o grau de maturidade digital de uma organização destaca-se: 

estratégia digital clara e bem desenha- da e 
cultura colaborativa que incentive as pessoas a 
enfrentar novos desafios.



» Liderar a mudança cultural para criar uma organização 
resiliente e orientada para o futuro.

» Examinar as forças que podem impactar o futuro da 
organização, sejam elas tecnológicas, políticas, econômicas, 
sociais e culturais, de confiança e éticas, regulatórias, legais ou 
ambientais.

» Usar técnicas de planejamento estratégico, como 
planejamento de cenários e modelagem de ecossistemas, para 
determinar o impacto dessas forças e desenvolver estratégias 
resilientes.

» Garantir que os investimentos sejam duradouros. 
Desenvolver uma arquitetura de referência e concentrar-se no 
gerenciamento e na análise de dados.

» Coordenar um roteiro de tecnologia e uma estratégia de 
investimento que estabeleçam um caminho possível para 
construir um governo como plataforma digital. 

Segundo a Gartner, os líderes da 
transformação digital devem:



Propõe uma nova 
cultura de linguagem 
no Governo.

DIRETRIZ DE GOVERNO DIGITAL



INSTITUIÇÕES
CÓDIGO 

Fo
nt

e:
 S
to
ck
-w
eb
pa
ge
-p
ho
to

.

MARIA / CIDADÃ
(que não é da área jurídica ou governamental)

https://nam.edu/wp-content/uploads/2017/07/Health-Literacy-Insights-for-Health-Crises-Stock-webpage-photo-1024x727.png


   

Textos difíceis de entender excluem 
milhões de brasileiros 



Indicadores de alfabetismo
Brasil

Fontes: Indicador de Alfabetismo Funcional | INAF Brasil, 2018. Relatório Letramento e Mundo do Trabalho, 2015. 

39% 
dos empregados 

públicos são 
alfabetizados do 
grupo elementar 1 em cada 4 

trabalhadores 
brasileiros são 

analfabetos 
funcionais



88% 
têm algum grau de dificuldade para ler e entender

100% 
sem tempo nem paciência



governo todas as 
pessoas

linguagem 
simples

CONFIANÇA
AGILIDADE

TRANSPARÊNCIA
ECONOMIA

DIREITOS
DEVERES
AUTONOMIA
PARTICIPAÇÃO
SOCIAL

LINGUAGEM COMO FERRAMENTA PARA PENSAR E TRANSFORMAR
GESTÃO DA MUDANÇA (COM E PARA AS PESSOAS)

12%
população 
proficiente 
em leitura 



Tive Covid-19, posso receber a vacina?

É improvável que a vacinação de indivíduos 
infectados (em período de incubação) ou 
assintomáticos tenha um efeito prejudicial sobre 
a doença. Entretanto, recomenda-se o 
adiamento da vacinação nas pessoas com 
quadro sugestivo de infecção em atividade para 
se evitar confusão com outros diagnósticos 
diferenciais. Como a piora clínica pode ocorrer 
até duas semanas após a infecção, idealmente a 
vacinação deve ser adiada até a recuperação 
clínica total e pelo menos quatro semanas após 
o início dos sintomas ou quatro semanas a partir 
da primeira amostra de PCR positiva em pessoas 
assintomáticas.

CHATBOT PLANTÃO CORONAVÍRUS 
ÍRIS + Secretaria da Saúde do Ceará



1 PLANEJAR

2 ESCREVER

3 REVISAR 

4 TESTAR

PROCESSO



Tive Covid-19, posso receber a vacina?

É improvável que a vacinação de indivíduos 
infectados (em período de incubação) ou 
assintomáticos tenha um efeito prejudicial sobre 
a doença. Entretanto, recomenda-se o 
adiamento da vacinação nas pessoas com 
quadro sugestivo de infecção em atividade para 
se evitar confusão com outros diagnósticos 
diferenciais. Como a piora clínica pode ocorrer 
até duas semanas após a infecção, idealmente a 
vacinação deve ser adiada até a recuperação 
clínica total e pelo menos quatro semanas após 
o início dos sintomas ou quatro semanas a partir 
da primeira amostra de PCR positiva em pessoas 
assintomáticas.

Já tive Covid-19, posso tomar a vacina?

Sim, mas se estiver com sintomas ou seu teste 
tiver dado positivo, o ideal é que você se 
recupere totalmente da doença e espere, pelo 
menos, 4 semanas depois do início dos 
sintomas ou do resultado positivo.   

CHATBOT PLANTÃO CORONAVÍRUS 
ÍRIS + Secretaria da Saúde do Ceará



INSPIRAR

Plantão Coronavírus, 
perguntas e 
respostas sobre a 
vacinação contra a 
COVID-19.

ATENDIMENTO VIRTUAL | PLANTÃO CORONAVÍRUS 
ÍRIS + Secretaria da Saúde do Ceará



Autorização para criação de passeriformes 
silvestres nativos — Criação amadora

Pedir autorização para criação amadora 
de pássaros silvestres nativos

NOME DE SERVIÇO PÚBLICO NO PORTAL DE SERVIÇOS

Para usar, primeiro precisa entender.



POR QUÊ?
Por que usar a palavra PASSERIFORMES, se podemos usar a palavra PÁSSAROS?



A informação só é acessível 
se der para entender



Biopausa! pega um café, água ou chá. 
Aproveita para ir ao banheiro. 
Levanta!!

10 min



Lei Governo Digital e 
Marco Legal das Startups



Mariana Zonari: Gestora de Inovação Jurídica do 
Íris (Laboratório de Inovação e Dados do Governo do Estado do 
Ceará). CIPM e CDPO/BR pela IAPP. Certificado Exin em Privacy e Data 
Protection Essentials.  Advogada Sênior no Opice Blum Advogados 
(SP). Co-Founder da MUVON - Escola de Direito e Inovação. Mestre em 
Direito. Especialista em Direito Empresarial. Professora de Graduação 
e Pós-Graduação, com disciplinas e módulos de Direito, Inovação e 
Startups. Formação executiva no INSPER em Direito para Startups, 
Contratos de Tecnologia e Privacidade e Proteção de dados.



Mariana Zonari

DÚVIDAS?
COMENTÁRIOS?

CRÍTICAS?
ELOGIOS? <3



Transformação Digital
A experiência de casos práticos 
no setor público brasileiro



André Macieira: Sócio Fundador da 
EloGROUP e responsável por dezenas de projetos de 
transformação da gestão pública; Mestrado em 
Engenharia de Produção pela UFRJ. Mais de 10 anos de 
consultoria nas áreas de estratégia, processos, gestão 
empresarial e gestão de pessoas.



André Macieira

DÚVIDAS?
COMENTÁRIOS?

CRÍTICAS?
ELOGIOS? <3



obrigada por chegar até aqui. nos 
vemos amanhã, no mesmo horário 😉

jessikamoreirajk@gmail.com


