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SLIDE 1 – CENÁRIO

Percebe-se no Brasil um grande avanço na melhoria da infraestrutura da 

telefonia móvel e com contínuos investimentos em novas tecnologias, como o 

aumento de cobertura da rede 3G e a implantação do 4G, já disponível em várias 

cidades brasileiras. 

Esse avanço na infraestrutura e custos cada vez mais baixos para aquisição de 

aparelhos demonstram ser uma política eficaz e duradoura.

Dada à capilaridade que os telefones celulares possuem, esse cenário é 

completamente factível e contribui para que essas iniciativ

de forma a tornar a relação cidadão

Paralelamente a este movimento de expansão do uso da Internet que 

possibilitou o surgimento do e

exponencialmente no Brasil, a saber:

• O Brasil terminou 

de 137,65 cel/100 hab (TELECO, 2015);

• País registra alta de mais de 400% nas linhas ativas de aparelhos 4G 

(ANATEL, 2015); 

• Banda larga móvel cresceu 735% em to

• A internet móvel está ativa em 68,2 milhões de aparelhos, em que a média 

nacional equivale a 1,3 aparelhos por habitante (ANATEL, 2015);
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CENÁRIO 

 

se no Brasil um grande avanço na melhoria da infraestrutura da 

telefonia móvel e com contínuos investimentos em novas tecnologias, como o 

aumento de cobertura da rede 3G e a implantação do 4G, já disponível em várias 

o na infraestrutura e custos cada vez mais baixos para aquisição de 

aparelhos demonstram ser uma política eficaz e duradoura. 

Dada à capilaridade que os telefones celulares possuem, esse cenário é 

completamente factível e contribui para que essas iniciativas cresçam e ganhem força, 

ornar a relação cidadão-governo mais próxima e frutífera. 

a este movimento de expansão do uso da Internet que 

possibilitou o surgimento do e-Gov, o número de aparelhos celulares crescia 

asil, a saber: 

• O Brasil terminou julho de 2015 com 281,5 milhões de celulares e densidade 

(TELECO, 2015); 

• País registra alta de mais de 400% nas linhas ativas de aparelhos 4G 

• Banda larga móvel cresceu 735% em todo o Brasil (ANATEL, 2015);

• A internet móvel está ativa em 68,2 milhões de aparelhos, em que a média 

nacional equivale a 1,3 aparelhos por habitante (ANATEL, 2015); 
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a este movimento de expansão do uso da Internet que 

Gov, o número de aparelhos celulares crescia 

ulho de 2015 com 281,5 milhões de celulares e densidade 

• País registra alta de mais de 400% nas linhas ativas de aparelhos 4G 

do o Brasil (ANATEL, 2015); 

• A internet móvel está ativa em 68,2 milhões de aparelhos, em que a média 



• No Brasil, no segundo trimestre de 2014, 51,6% da população tinha acesso à 

internet: 

o Celulares e tablets foram o grande impulso para isto. Só 10% tinham 

acesso à banda larga e o grande motivador de acesso à Internet foi o celular – 

mais da metade dos usuários. Ao final de 2013, mais de 40% da população 

mundial estava conectada à Internet, com 2,3 bilhões de pessoas; 

• Brasil melhora lentamente seus indicadores de governo eletrônico e de 

participação política pela internet: 

o Ocupa a 57ª posição de melhores serviços de governo eletrônico, 

duas acima da última pesquisa. O País também se destaca nos indicadores 

básicos de serviços on-line, como existência de página na internet dos 

principais órgãos públicos (100%) e oferta de dados e indicadores em sites 

governamentais (68%). 

Devido à grande necessidade das organizações ganharem eficiência na sua 

produção e prestação de serviços no século XX, a tecnologia da informação (TI) passou 

a ser considerada como vital para a sobrevivência destas no mercado global. 

A reforma no aparelho estatal trouxe a ideia da utilização de elementos 

ligados à TI para o aumento da eficiência dos processos internos da organização, bem 

como a prestação de serviços sem a necessidade de se ter o contato presencial. 

Entende-se por Governo Eletrônico a utilização das novas tecnologias da 

informação e comunicação (TIC) tanto na melhoria de processos internos das 

burocracias quanto na sua relação com o público externo (fornecedores e cidadãos). 

Dessa forma, o e-Gov atuaria como promotor de boas práticas de governança e, 

potencialmente, catalisador de uma mudança profunda nas estruturas de governo, 

proporcionando mais eficiência, transparência e desenvolvimento, além do 

provimento democrático de informações para decisão. 

O e-Gov potencializa as seguintes pautas das Reformas do Estado: 

• melhoria da qualidade e inovação nos serviços prestados ao cidadão; 

• transparência e acesso à informação pela sociedade; 

• reestruturação organizacional, com o realinhamento de estruturas e 

processos;  

• ampliação da autonomia das instituições e dos gerentes, acompanhada da 

flexibilização de procedimentos e de normas, aplicada à gestão; 



• planejamento, avaliação e controle da ação governamental, com base nos 

resultados esperados, na elaboração de indicadores de desempenho e na identificação 

do cliente-alvo; 

• fortalecimento da capacidade de formulaçã

sobre as políticas públicas; 

• redução de custos;

• qualificação e mudança de perfil do servidor público.

O Governo Móvel (m

implementação de serviços públicos disponibilizados em plataformas móveis para 

prover aos cidadãos e à sociedade, os benefícios e informações 

lugar. 

O m-government é um subconjunto do e

informação e tecnologias modernas

voltadas para o setor público.

A diferença está na plataforma pela qual os serviços são disponibilizados, que 

no caso são os dispositivos móveis.

 

SLIDE 2 – PERSPECTIVAS

Relações que existem dentro do escopo do governo eletrônico em suas 

principais atuações: 

• A primeira relação existente é a do governo com empresas, 

pode inclusive fazer compras e negociar com as emp

(governo para empresas – G2B);

• Já a segunda relação é a do governo com os seus clientes, 

ter a prestação de serviços on

cidadãos sobre as ações do Estado (governo pa

• planejamento, avaliação e controle da ação governamental, com base nos 

resultados esperados, na elaboração de indicadores de desempenho e na identificação 

• fortalecimento da capacidade de formulação, implementação e controle 

 

• redução de custos; 

• qualificação e mudança de perfil do servidor público. 

O Governo Móvel (m-Gov) pode ser entendido como uma estratégia de 

implementação de serviços públicos disponibilizados em plataformas móveis para 

prover aos cidadãos e à sociedade, os benefícios e informações em qualquer tempo e 

t é um subconjunto do e-government, em que 

informação e tecnologias modernas permite melhorar as atividades de organizações 

voltadas para o setor público. 

A diferença está na plataforma pela qual os serviços são disponibilizados, que 

spositivos móveis. 
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Relações que existem dentro do escopo do governo eletrônico em suas 

• A primeira relação existente é a do governo com empresas, em que

pode inclusive fazer compras e negociar com as empresas no ambiente virtua

G2B); 

• Já a segunda relação é a do governo com os seus clientes, em que

ter a prestação de serviços on-line e o aumento da participação e do controle dos 

cidadãos sobre as ações do Estado (governo para clientes – G2C); 

• planejamento, avaliação e controle da ação governamental, com base nos 

resultados esperados, na elaboração de indicadores de desempenho e na identificação 

o, implementação e controle 

uma estratégia de 

implementação de serviços públicos disponibilizados em plataformas móveis para 

qualquer tempo e 

em que o uso de 

permite melhorar as atividades de organizações 

A diferença está na plataforma pela qual os serviços são disponibilizados, que 

Relações que existem dentro do escopo do governo eletrônico em suas 

em que o Estado 

resas no ambiente virtual 

em que se pode 

line e o aumento da participação e do controle dos 



• Por fim, temos a relação intragovernamental, 

tecnologia da informação e comunicação são utilizados para aumentar a eficácia e a 

eficiência governamental, numa proposta de melhorar a prestação dos serviços

cidadãos são percebidos como clientes

 

 SLIDE 3 – CADEIA DE VALOR

O m-Gov é considerado uma plataforma fundamental de comunicação entre o 

governo e o cidadão com a integração da cadeia de valor deste canal.

A cadeia de oferta dos serviços móveis inclui o governo, o qual deve tomar a 

dianteira na formatação dos serviços. Também, inclui a indústria de hardware, 

software e soluções, as empresas de telecomunicações, que entram com a 

infraestrutura e serviços, os brokers

na integração de redes e billing) e, finalmente, na outra ponta, o cidadão tomador do 

serviço. 

Esta cadeia pode ser ainda assessorada por 

universidades, os quais podem complementar com mod

impacto. 

As aplicações governamentais atualmente em funcionamento no Brasil 

demonstram ser viável seu uso na gestão pública.

Há vantagens para o governo utilizar o celular como canal de comunicação: os 

aparelhos são projetados 

facilitar a rápida identificação do cidadão e são projetados para serem portáveis, desta 

forma as aplicações podem ser projetadas para prover informações instantâneas, no 

momento em que forem necessári

É inevitável a evolução dos serviços públicos móveis com a utilização do 

telefone celular, sendo que o governo precisa se adequar à demanda por eficiência e 

conveniência dos cidadãos, resultando assim em inclusão digital e social mais 

igualitária. O uso desta tecnologia pode melhorar a eficiência do governo e também a 

gestão dos recursos que administra.
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software e soluções, as empresas de telecomunicações, que entram com a 
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na integração de redes e billing) e, finalmente, na outra ponta, o cidadão tomador do 

Esta cadeia pode ser ainda assessorada por institutos de 
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momento em que forem necessárias. 

É inevitável a evolução dos serviços públicos móveis com a utilização do 

telefone celular, sendo que o governo precisa se adequar à demanda por eficiência e 

conveniência dos cidadãos, resultando assim em inclusão digital e social mais 

o desta tecnologia pode melhorar a eficiência do governo e também a 

gestão dos recursos que administra. 
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sas agregadoras de serviços especializados 
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Há vantagens para o governo utilizar o celular como canal de comunicação: os 

para serem utilizados por um único usuário, o que pode 

facilitar a rápida identificação do cidadão e são projetados para serem portáveis, desta 

forma as aplicações podem ser projetadas para prover informações instantâneas, no 

É inevitável a evolução dos serviços públicos móveis com a utilização do 
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conveniência dos cidadãos, resultando assim em inclusão digital e social mais 

o desta tecnologia pode melhorar a eficiência do governo e também a 



 SLIDE 4 – O USO DO SMS E EXEMPLOS DE APLICAÇÕES

O conceito de SMS (Short Message Service) foi inventado na década de 80. 

Desde 2001, vem sendo explor

setores, no Brasil e no mundo.

Assim, qualquer possuidor de celular tem hoje em suas mãos uma ferramenta 

que envia e recebe mensagens curtas de texto (SMS), o popular torpedo

Internet, lê e envia e-mails

músicas, localiza a posição geográfica por GPS

planilhas de cálculos e apresentações

claro, também recebe e faz

Conforme apresentado anteriormente, as tecnologias móveis fornecem ao 

governo oportunidades significativas para alcançar uma maior otimização de custos, 

melhoria da comunicação e prestação de serviços ao cidadão, do progress

digital. Porém, esta tecnologia não substitui e nem pode substituir a internet ou 

qualquer outra forma de relacionamento do governo, mas pode avançar na direção de 

complementar os serviços já oferecidos de forma presencial ou eletrônica.

Assim, o uso corporativo de SMS pode ser um canal permanente entre o 

governo e o cidadão, se utilizado para ampliar a oferta de novos ou melhores serviços. 

E também para facilitar o processo de descentralização.

A utilização dos sistemas eletrônicos governamentais de prestação de serviços 

deve passar pelo acesso do cidadão e pela sua habilidade de usá

motivos mais fortes para defender o uso do SMS na prestação de serviços 

governamentais, pois todos os telefones celulares possuem esta tecnologia e podem 

receber uma informação ou um serviço do governo mesmo que o portador do 

dispositivo não tenha crédito.

Há razoável concordância sobre as possibilidades de uso da tecnologia SMS 

para otimizar o processo de entrega de serviços conjugados com outras práticas de 

eGov, especialmente as propostas tecnológicas e financeiras. No entanto, o mGov 

requer mais do que viabilidade técnica para adoção corporativa no governo

fatores como habilidade para dis

sociais e especialmente, às questões políticas atreladas à relação de poder.

O USO DO SMS E EXEMPLOS DE APLICAÇÕES 

 

O conceito de SMS (Short Message Service) foi inventado na década de 80. 

Desde 2001, vem sendo explorado com sucesso por empresas privadas de vários 

setores, no Brasil e no mundo. 

Assim, qualquer possuidor de celular tem hoje em suas mãos uma ferramenta 

que envia e recebe mensagens curtas de texto (SMS), o popular torpedo

mails, registra imagens em foto e vídeo, grava e reproduz áudio e 

localiza a posição geográfica por GPS, possui agenda, editor de textos

planilhas de cálculos e apresentações, efetua pagamentos de contas e impostos e, é 

claro, também recebe e faz chamadas telefônicas por voz. 

Conforme apresentado anteriormente, as tecnologias móveis fornecem ao 

governo oportunidades significativas para alcançar uma maior otimização de custos, 
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qualquer outra forma de relacionamento do governo, mas pode avançar na direção de 

complementar os serviços já oferecidos de forma presencial ou eletrônica.
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governo e o cidadão, se utilizado para ampliar a oferta de novos ou melhores serviços. 

E também para facilitar o processo de descentralização. 

A utilização dos sistemas eletrônicos governamentais de prestação de serviços 

deve passar pelo acesso do cidadão e pela sua habilidade de usá-lo. Este é um dos 
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sociais e especialmente, às questões políticas atreladas à relação de poder.
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qualquer outra forma de relacionamento do governo, mas pode avançar na direção de 

complementar os serviços já oferecidos de forma presencial ou eletrônica. 
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A utilização dos sistemas eletrônicos governamentais de prestação de serviços 

lo. Este é um dos 
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sso de entrega de serviços conjugados com outras práticas de 

eGov, especialmente as propostas tecnológicas e financeiras. No entanto, o mGov 

requer mais do que viabilidade técnica para adoção corporativa no governo – requer 

cutir questões ligadas às mudanças econômicas, 

sociais e especialmente, às questões políticas atreladas à relação de poder. 



Questões a serem consideradas no uso do telefone celular para entrega de 

serviço de governo:  

• privacidade e segurança: são as preocupações mais importantes que os 

cidadãos têm sobre m-Gov, por isso, o governo deve superar a desconfiança e garantir 

que a privacidade e as informações das pessoas sejam protegidas. Embora a 

criptografia de mensagens SMS seja relativamente segura, uma vez enviada é quase 

impossível ver ou modificar o conteúdo de uma mensagem. Mesmo assim, é 

necessário na fase de planejamento do projeto de m-Gov que questões de privacidade 

e segurança sejam consideradas; 

• acessibilidade: o sucesso do m-Gov vai depender em grande parte do 

número de seus usuários, os cidadãos. Também, que fatores socioeconômicos como 

renda, nível de escolaridade, sexo, idade, deficiências, diferenças linguísticas e 

discrepâncias regionais afetarão a atitude dos cidadãos para o m-Gov. 

O m-Gov fundamenta-se pela facilidade de uso dos dispositivos portáteis, alta 

comunicabilidade, baixo custo de aquisição e, especialmente, pela apropriação tanto 

da tecnologia como do seu uso pelos cidadãos. Em adição a canais tradicionais de 

prestação de serviços ao cidadão, este pode ser um caminho para ampliar a interação 

entre governo e sociedade. 

Em geral a prestação de serviços via m-Gov vem sendo feita principalmente 

de três formas:  

• serviços via SMS, em que o usuário envia uma mensagem com alguns 

parâmetros para um número do governo (Short Code, ou código curto, geralmente um 

número com 4 ou 5 dígitos) e recebe também via SMS informações relevantes, neste 

caso pode-se haver cobrança de tarifa para evitar um uso descomedido; 

• serviços via página da Internet customizada para celulares. Nessa 

modalidade ao acessar a página do serviço na Internet a aplicação identifica o 

dispositivo e caso seja um celular ou tablet existe um código que redireciona o usuário 

para uma página feita especificamente para dispositivos com telas pequenas. Assim os 

conteúdos são mais enxutos e a visualização e navegação ficam mais simples; 

• serviços via aplicativos (os chamados APPs). Nessa modalidade o usuário 

acessa as lojas de aplicativos e instala o aplicativo em seu dispositivo. Uma vez 

instalado o APP pode-se ter vários serviços disponíveis, de um órgão público específico 

ou de vários órgãos da administração. Essa modalidade é mais comum, pois apresenta 

mais funcionalidades e facilidades ao usuário, como oferecer serviços que envolvam a 

geolocalização do cidadão, envio de textos, fotos e vídeos denunciando algo e a 

possibilidade de notificar o usuário sobre novas ocorrências no serviço. 



SLIDE 5 – BENEFÍCIOS 

Pilares do m-Gov: 

• Interoperabilidade: coerência funcional entre os sistemas, modelos e 

protocolos de dados comuns;

• Segurança: funções de segurança organizadas conforme os requisitos da 

operação; 

• Padrões: vários níveis de abertura para padrões, interfaces, especificações 

códigos-fonte; 

• Flexibilidade: arquitetura que permita o desenvolvimento das 

funcionalidades em módulos separados para posterior combinação aos demais 

módulos;  

• Escalabilidade: suportar mudanças com a manutenção da funcionalidade e 

eficiência. 

 

SLIDE 6 – DISPOSITIVOS, CARACTERÍSTICAS E PRINCÍPIOS DO M

São dispositivos móveis os celulares, smartphones, tablets, PDAs, netbooks, 

notebooks, além dos relógios inteligentes (wearable

Características motoras dos dispositivos móveis:

• Pessoal (não compartilhado);

• Personalizável; 
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São dispositivos móveis os celulares, smartphones, tablets, PDAs, netbooks, 



• Portável; 

• Sempre conectado;

• Identificação de localização;

• Operável com uma só mão.

 Características gerais 

• Aumento de lucro e produtividade: a força de vendas pode agilizar a tomada 

de decisões; 

• Portabilidade: transporte fácil para qualquer lugar;

• Usabilidade: simplicidade nas operações;

• Agilidade no atendimento ao cliente.

 

SLIDE 7 – CASES ICI

• Wi-fi Público: disponibilização de acesso gratuito à internet para a 

população de Curitiba em diversos pontos da cidade;

• Wi-fi das escolas: disponibilização de acesso gratuito à internet para a 

população do entorno das escolas;

• Passaporte Curitiba: fer

wi-fi e aplicativos mobile; 

• 156 Mobile: registro de solicitações de serviços com geolocalização e 

acompanhamento de demandas;

• Hemogram: incentiv

• Touch Economia: aplicativo para co

• Bússola Curitiba: aplicativo que auxilia o cidadão a localizar parques e outros 

equipamentos urbanos. 

• Sempre conectado; 

• Identificação de localização; 

• Operável com uma só mão. 

Características gerais das aplicações móveis: 

• Aumento de lucro e produtividade: a força de vendas pode agilizar a tomada 

• Portabilidade: transporte fácil para qualquer lugar; 

• Usabilidade: simplicidade nas operações; 

• Agilidade no atendimento ao cliente. 

CASES ICI 

 

fi Público: disponibilização de acesso gratuito à internet para a 

população de Curitiba em diversos pontos da cidade; 

fi das escolas: disponibilização de acesso gratuito à internet para a 

população do entorno das escolas; 

• Passaporte Curitiba: ferramenta para autenticação dos cidadãos nas redes 

 

• 156 Mobile: registro de solicitações de serviços com geolocalização e 

acompanhamento de demandas; 

• Hemogram: incentivo à doação de sangue; 

• Touch Economia: aplicativo para consulta de preços em supermercados;

• Bússola Curitiba: aplicativo que auxilia o cidadão a localizar parques e outros 

• Aumento de lucro e produtividade: a força de vendas pode agilizar a tomada 

fi Público: disponibilização de acesso gratuito à internet para a 

fi das escolas: disponibilização de acesso gratuito à internet para a 

ramenta para autenticação dos cidadãos nas redes 

• 156 Mobile: registro de solicitações de serviços com geolocalização e 

nsulta de preços em supermercados; 

• Bússola Curitiba: aplicativo que auxilia o cidadão a localizar parques e outros 



O governo móvel é uma excelente oportunidade para a reestruturação da 

administração pública, uma vez que a era digital afeta profundamente as 

oportunidades econômicas, serviços públicos e a vida cotidiana em geral, em um 

provimento de transparência e interação entre sociedade civil e sociedade política. 

Três questões importantes: 

1) A oferta de mais serviços públicos de qualidade usando tecnologias móveis 

é um desejo unânime, bem como a sensação de que isso não tem acontecido de 

maneira satisfatória. Na sua opinião, qual é a principal razão para ainda não termos 

conseguido avançar o desejado nesse tema? 

2) Os telefones móveis seguem uma tendência para se tornarem um dos mais 

personalizados dispositivos de computação e o serviço de mensagens curtas (SMS), 

definitivamente o aplicativo da rede móvel. 

3) Porém, apesar de o número de aparelhos celular ser maior que a população 

e da simplicidade tecnológica (o SMS está presente em todos os dispositivos), o 

número de serviços ofertados pelo governo não acompanha este crescimento. 

Desta forma, entende-se como principais fatos do superficial crescimento do 

m-Gov no Brasil: 

• As disparidades socioeconômicas acirram ainda mais os níveis de exclusão 

digital e representam um dos gargalos ao desenvolvimento de um governo eletrônico 

que inclua os excluídos e ofereça aos sujeitos sociais não só o acesso à informação, 

mas também a oportunidade de adquirir as habilidades técnicas e cognitivas, para que 

eles possam entender, usar e avaliar os mecanismos de acesso à informação em rede; 

• Insuficiência e até mesmo inexistência de modelos de negócios de 

mobilidade na gestão pública, que reflitam a integração e a sincronicidade entre o 

processamento de TI e a capacidade humana de tomada de decisão; 

• Plataformas de e-Gov devem ser planejadas com substancial enfoque nas 

estratégias para m-Gov, uma vez que para o melhor entendimento dos fenômenos, 

eventos e resultados organizacionais, gestores/administradores baseiam-se no 

conjunto de atributos das estratégias, estruturas e processos organizacionais; 

• A dificuldade em estabelecer um relacionamento entre os múltiplos atores 

do m-Gov, tais como instituições governamentais, organizações de informática, 

estruturas de informática departamentais em secretarias e autarquias, empresas de 

telecomunicações, brokers, fornecedores de tecnologia da informação (TI) e o ator 

principal, o cidadão; 



• O grande desafio é como tornar a internet democrática e útil para todos na 

sociedade do conhecimento. Isso implica em trabalhar em prol da inclusão digital, cujo 

conceito prevê esforços para que as populações menos favorecidas possam adquirir 

habilidades necessárias para sua utilização com efetividade; 

• O fornecimento de informação por meio de um multicanal implica maiores 

níveis de integração entre os órgãos governamentais, tornando o princípio da 

publicidade e a transparência dos atos do governo algo tangível para a sociedade, 

aumentando assim, a visibilidade do governo. 


