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“Inovar é .....

... se sacrificar, errar muito e acertar as vezes.”

... plantar, cuidar e as vezes colher.”

... praticar e adquirir capacidades que permitem desenhar o futuro segundo 
alguma finalidade.”

... arriscar com responsabilidade.”

... ter ideias, agir para colocá-las em prática, errar rápido e aprender sempre.”



2006 – Chief Information Office
Executivo da área hoteleira

OK. Vá em frente e me convença. 
Do que você precisa?

Se você quiser resolver os 
problemas de maneira diferente, 
deve pensar de maneira diferente. 
E essa maneira obrigatoriamente 
envolve tecnologia.

Isso depende. O que você exatamente 
deseja que eu faça?

Foi para descobrir isso que te contratei!!!
Quero problemas da cidade sendo resolvidos de modo rápido e efetivo, e que a 
população tenha a sensação de que o poder público age de modo eficiente.
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ObamaCare - Healthcare.gov

13 milhões de visitas no primeiro mês
Custo: US$ 630 milhões
Mal funcionamento da aplicação
Fracasso político e midiático
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Korea

Coréia

1. Customs: 
• Tempo de desembaraço aduaneiro – de 2 dias 

para menos de 2 horas
• Pagamentos – de 4 dias para 10 minutos
• Economia de KRW 3,8 trilhões (~ US$ 3,7 bi) 

relacionada ao custo de armazenamento

2. Invil – Information Network Village:
Informatização rural + educação em TI + e-
commerce (US$ 38 mi e 16 milhões de visitas – 2012)  

Fonte: e-Government of Korea – best 
practices
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E-stonia?

ID-Card

• Passaporte
• Seguro saúde
• Cartão bancário
• Cartão de transporte público
• Título de eleitor (i-voting)
• Acesso aos serviços de e-Gov
• Prescrições médicas
• Assinatura digital

Fonte: Arvo Ott, PhD – eGovernance
Academy



Se o sistema de informação que suporta o principal 
processo de trabalho da sua organização parar, por

quanto tempo ela consegue funcionar?

O seu sistema de informação permite com que a 
organização funcione de maneira eficiente e efetiva

para o atendimento da missão da organização?



Indissociável

Imprescindível



Como usar a tecnologia para
fazer a diferença na vida das 

pessoas?

Ubiquidade, eficiência e qualidade





Em que mundo vivemos?



Efeitos do avanço da tecnologia

1. Aumento da expectativa futura
2. As experiências (e expectativas) de uma área da 

vida são transferidas para outros domínios
3. A próxima geração dos “velhos” já acredita existir

um app para quase tudo
4. Os “novos velhos” tendem a ter menos paciência

que os atuais



Oferta Demanda

Plataforma
Vendedores eBay

Locadores airBnb

Motoristas Uber

Empregadores Linkedin

Usuários Facebook

Compradores eBay

Locatários airBnb

Passageiros Uber

Empregados Linkedin

Usuários Facebook



Uber não possui carros
Facebook não produz conteúdo

Alibaba não possui estoque
airBnb não possui imóveis

Maior ativo?



Governo como Plataforma



http://cirp.org.tt/mfisheries/

Sahanafoundation.org



Necessidades dos cidadãos
mais importantes que as 

necessidades do governo.



https://www.gov.uk/government/organisations/government-digital-service



Qualidade dos serviços

+ 

Abertura de dados

+

Segurança e privacidade

+

Fomento à participação

Compromissos Motivação

Cidadania



Menos é mais…
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Fonte: UN E-government survey 2014



Fonte: Global IT Report 2015

Inclusão....





Em que você quer que os
cidadãos se transformem?
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Decisões centralizadas Decisões descentralizadas

Foco na soluçãoFoco no problema

Risco zero Risco calculado

Hoje? Amanhã?
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Não basta gerar valor! 

As partes interessadas devem 
perceber o valor gerado.



Governança Corporativa ……. Digital???

Liderança e estratégia voltadas para a 
eficiência, inovação, colaboração e 

cidadania



Wesley Vaz 
@w_vaz

Obrigado!


