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Quem somos?

Profissionais de TI +

Servidores públicos +

Gestores +

Formadores de opinião +

CIDADÃOS



Por que?

• ...não posso marcar uma consulta no SUS pela internet?

• ...não posso saber como e quanto a prefeitura da minha cidade gasta com 
merenda escolar?

• ...uma criança que sofre uma agressão precisa buscar ajuda em tantos 
instâncias diferentes e explicar tantas vezes a mesma agressão sofrida? 
• Delegacia

• Conselho tutelar

• Estabelecimento de saúde

• ...preciso apresentar tantos “nada-consta” a cada demanda oficial?

• ...tenho tantos números de documentos?

• ...preciso apresentar tantos comprovantes para pedir auxílios e benefícios do 
governo?
• Aposentadoria, salário-desemprego, etc

• ...os grandes escândalos de corrupção não são evitados?



A TI como fator transversal na governança 
pública

• Como uma TI melhor poderia ajudar a resolver os grandes 
problemas nacionais?
• Em que grau uma TI ruim facilita ou induz a má gestão e a corrupção?

• Como melhorar o país sem melhorar a governança pública, e como 
melhorar a governança pública sem melhorar as tecnologias que a 
suportam?

• Quais as causas da baixa qualidade da nossa TI 
governamental?

• Como evoluir?

• Quem pode mudar esse cenário?

• Como nós, técnicos e gestores, podemos contribuir?



Governos digitais

• Na era do cloud computing, dos dispositivos 
móveis, das redes sociais e das ferramentas 
colaborativas, a questão que se coloca é:

•Que governo queremos?
•Serviços online 
•Diversos e de boa qualidade

•Acessíveis em plataforma móvel
•Sistemas interconectados
•Transparente 
•Garantia de segurança e privacidade



• Governo digital da Estônica
• ID-Card

• Assinatura digital

• Identidade + passaporte

• Acesso a +600 serviços 
públicos eletrônicos

• Conectado ao serviço 
bancário

• Integração dos sistemas de 
saúde, educação, Justiça

• Registros de imóveis sem 
papel

http://outraspalavras.net/posts/a-curiosa-estrategia-digital-da-estonia/



Governos digitais

•Outro bom exemplo:
• Transporte público na cidade São Francisco (USA)

• Webservices informam em tempo real as rotas e a posição 
de cada trem na cidade

• 10 diferentes apps móveis informam o cidadão e auxiliam o 
uso da rede pública

• Os apps não foram implementados pelo governo



Governos Digitais

• A estratégia americana (lançada em 2011 por Obama):
• Colocar em prática um modelo centrado na informação

• Sistemas interoperáveis e abertos

• Modernizar o modelo de publicação de conteúdo

• Entregar melhores e mais baratos serviços digitais 

• Criar uma estrutura de governança de serviços digitais adequada
• Evitar as práticas ineficientes, caras e fragmentadas dos passado 

• Adotar o paradigma “móvel” de forma correta

• Liberar o poder dos dados governamentais de forma a impulsionar a 
inovação e aprimorar a qualidade dos serviços para o cidadão
• Permitir que a sociedade, os empreendedores e o próprio governo se apropriem do alto 

valor dos dados governamentais em aplicações e serviços

“I WANT US TO ASK OURSELVES EVERY DAY, HOW ARE WE USING TECHNOLOGY TO MAKE

A REAL DIFFERENCE IN PEOPLE’S LIVES.”
– President Barack Obama
https://www.whitehouse.gov/sites/default/files/omb/egov/digital-government/digital-government.html#fn10



Para que e para quem fazemos TI?

•Para automatizar processos internos dos 
nossos órgãos?

•Para melhorar a eficiência e eficácia das 
nossas instituições?

•Para apoiar nossas instituições no 
cumprimento de sua missão?

•Para prestar serviços públicos de melhor 
qualidade para toda a sociedade?



Qual a abrangência das nossas soluções de TI

•Sistemas “ilhas”?



Qual a abrangência das nossas soluções de TI

•Sistemas integrados a nível institucional?



Qual a abrangência das nossas soluções de TI

•Soluções integradas a nível de governo e 
sociedade?



Programa de Governo Eletrônico Brasileiro 
eGOV

• Programa de Governo Eletrônico do Estado brasileiro 
• Surgiu no ano 2000

• Grupo de Trabalho Interministerial

• Ideias fundamentais
• participação cidadã 

• melhoria do gerenciamento interno do Estado e 

• integração com parceiros e fornecedores.

• Linhas do programa:
• Universalização de serviços;

• Governo ao alcance de todos;

• Infraestrutura avançada.



Programa de Governo Eletrônico Brasileiro 
eGOV

• 2002: publicação do documento de avaliação das atividades 
dos 2 anos de Governo Eletrônico 

• A prioridade do governo eletrônico é a promoção da cidadania

• A inclusão digital é indissociável do governo eletrônico

• O software livre é um recurso estratégico para a implementação do 
governo eletrônico

• A gestão do conhecimento é um instrumento estratégico de articulação e 
gestão das políticas públicas do governo eletrônico

• O governo eletrônico deve racionalizar o uso de recursos

• O governo eletrônico deve contar com um arcabouço integrado de 
políticas, sistemas, padrões e normas

• Integração das ações de governo eletrônico com outros níveis de governo 
e outros poderes



Programa de Governo Eletrônico Brasileiro 
eGOV

• 2003 – criação de Comitês Técnicos
• Implementação do Software Livre;

• Inclusão Digital;

• Integração de Sistemas;

• Sistemas Legados e Licenças de Software;

• Gestão de Sítios e Serviços On-line;

• Infraestrutura de Rede;

• Governo para Governo - G2G;

• Gestão de Conhecimentos e Informação Estratégica.



Programa de Governo Eletrônico Brasileiro 
eGOV

•2004 
• Publicados os Padrões de Interoperabilidade em Governo 

Eletrônico (e-PING)
• premissas, políticas e especificações técnicas que regulamentam a 

utilização da Tecnologia de Informação e Comunicação (TIC) no governo 
federal 

• estabelece as condições de interação com os demais Poderes e esferas de 
governo e com a sociedade em geral.

• Lançado projeto de Indicadores e Métricas de Avaliação 
de e-Serviços 
• com o objetivo de avaliar a qualidade dos serviços públicos eletrônicos 

prestados pelas diversas esferas de governo



Programa de Governo Eletrônico Brasileiro 
eGOV

•2006
• Surge o Portal de Inclusão Digital

• ações voltadas para as comunidades mais carentes 

• reúne informações sobre diferentes iniciativas governamentais nessa 
área

• atualmente fora do ar

• Realizada a primeira pesquisa de avaliação dos serviços 
de e-Gov
• Metodologia de Indicadores e Métricas de Serviços de Governo 

Eletrônico

• Última publicação – outubro de 2007



Programa de Governo Eletrônico Brasileiro 
eGOV

•2008:
• Lançamento dos Padrões Brasil e-GOV

• recomendações de boas práticas agrupadas em formato de cartilhas, com 
o objetivo de aprimorar a comunicação e o fornecimento de informações 
e serviços prestados por meios eletrônicos pelos órgãos do Governo 
Federal

• Última atualização – julho de 2010

• Portal de Convênios
• Ainda em operação



Programa de Governo Eletrônico Brasileiro 
eGOV

•2010:
• e-VoG - Vocabulários e Ontologias do Governo Eletrônico * 

• conjunto de padrões, ferramentas e metodologias para possibilitar: 
• o intercâmbio de informações com acordo semântico, de forma a viabilizar o 

pronto cruzamento de dados de diversas fontes

• modelagem conceitual como forma de elicitação do conhecimento tácito das 
áreas de negócio de governo

• o uso de ontologias como ferramenta para explicitar conhecimentos de 
maneira formal e coerente

• alinhamento conceitual das diversas áreas do conhecimento do governo

• Conta hoje com 3 vocabulários estáveis e 4 “em desenvolvimento” 

* http://vocab.e.gov.br/



Programa de Governo Eletrônico Brasileiro 
eGOV

• Retrocessos a partir de 2010 *:
• Perda da força da liderança dos altos escalões

• Perda de interesse político

• Sobreposições de funções e concorrência na condução da 
política

• Divergências de visão sobre governo eletrônico

* A política de governo eletrônico no Brasil: uma análise dos governos FHC e Lula, 
dissertação de mestrado; Mantovane, S;  UFSC 2012.



E daí?

• O eGov era uma iniciativa ambiciosa e na boa direção

• Mas não decolou...

• Nossa TI oficial continua sofrendo de graves problemas 
estruturais
• Baixíssima integração

• Infinidade de códigos, notações e terminologias redundantes e conflitantes

• Legado arcaico
• Grande porte, off-line, cliente-servidor

• Poucos serviços eletrônicos ao cidadão

• Uso quase inexistente de plataformas móveis

• Pouca transparência:
• Dados abertos ainda poucos, pobres em conteúdo, de baixa qualidade e 

desatualizados



Como avançar então?

•Um caminho possível:
• Inovar com menos para entregar melhores serviços 

digitais
• Integrar as capacidades do setor público e do setor 

privado
• Buscar um modelo aberto que permita essa integração



Proposta de modelo 

• Princípios estratégicos
• Uma abordagem centrada na informação

• Foco nos dados abertos
• Compartilhados, estruturados e disponibilizados da maneira mais útil possível

• Todo conteúdo gerado deve ser pensado como dado aberto

• Plataforma compartilhada
• Viabilizar o trabalho colaborativo intra e entre instituições públicas e privadas
• Redução de custos (inovar com menos)

• Padronizações 
• Consistência 

• Foco no cliente
• Disponibilizar informação em diversos formatos e meios

• Portais, apps, data sets, APIs, webservices

• Facilitar o consumo, reuso e combinação
• Mash-ups: permitir combinações de dados de diversas fontes

• Cuidado com a segurança e a privacidade
• Classificar e proteger informações sensíveis
• Foco nos dados permite controle via metadados



Proposta de modelo 

• As camadas dos serviços governamentais digitais

“Clientes”: cidadão, servidor público

Serviços públicos 
(Governo Digital)

Serviços privados

Sistemas, processos, APIs, webservices

Dados e conteúdo abertos (informação)

Camada de apresentação

Camada de aplicação

Camada de informação



Proposta de modelo 

• Vantagens:
• Pensar grande e começar pequeno

• Bottom-up
• Modelo pode ser adotado a nível institucional

• Instituição pública identifica seus principais ativos de informação

• Estrutura o conteúdo

• Abre os dados 

• Novas soluções pensadas de forma aberta

• Busca outras instituições/entidades afins

• Define projetos comuns

• Abre diálogo como desenvolvedores de tecnologias cívicas

• Visão de futuro
• Padronização e interoperabilidade

• Vocabulários controlados

• Linked-data

• Mobilidade 



Geração de valor por meio dos dados abertos

Fonte da figura:

THE GENERATIVE MECHANISMS OF OPEN GOVERNMENT DATA 
Proceedings of the 21st European Conference on Information Systems 
http://www.staff.science.uu.nl/~vlaan107/ecis/files/ECIS2013-0124-paper.pdf



The next big thing*

EFICIÊNCIA +

INOVAÇÃO +

TRANSPARÊNCIA +

PARTICIPAÇÃO +

setor público e privado em sinergia +

Buscando ganhos sociais e econômicos

=

TECNOLOGIAS CÍVICAS

* Why Civic Tech Is The Next Big Thing, JUN 24, 2015
http://www.forbes.com/sites/mikemontgomery/2015/06/24/why-civic-tech-is-the-next-big-thing/



• São aquelas que:
• Estimulam o engajamento do cidadão nas

questões relativas ao bem público,
• Aprimoram a comunicação e o

compartilhamento de informações de
interesse público

• Contribuem para a melhoria dos serviços
públicos a nível local e nacional.

Tecnologias cívicas

Fonte das imagens:
http://www.accela.com/images/civic-tech-infographic-idc.jpg



• Não se restringem a produtos com
origem no setor público

• Start-ups cívicas e jovens
empreendedores engajados na causa
cívica

• Só nos EUA foram investidos U$25
bilhões em tecnologias cívicas em
2015 (fonte: Forbes)

Tecnologias cívicas

Fonte das imagens:
http://www.accela.com/images/civic-tech-infographic-idc.jpg



Tecnologias cívicas

•Permitem a criação de novos serviços e 
aprimoramento de serviços prestados
presencialmente

•Governo “24x7”

•Permite economia de recursos públicos



O Crescimento das tecnologias cívicas

Fonte: The Rise of Civic Tech

http://www.citylab.com/tech/2013/12/rise-civic-tech/7765/



Tecnologias cívicas

•Tipos de organizações 
• Fortalecimento de cidadania: 

• Meetup, mySociety

• Melhor governo digital: 
• Code for America, GDS

• Mudança de regime: 
• Netroots Nation, Nationbuilder

• Influência em decisões: 
• Wikileaks, 38 Degrees



Code for America



Exemplos no Brasil

http://igovsp.net/sp/mapeando-tecnologias-civicas/



Exemplos no Brasil

• VOTENAWEB
• Site de engajamento cívico apartidário que apresenta, de forma simples e 

resumida, os projetos de lei em tramitação no Congresso Nacional. 

• Qualquer pessoa pode votar contra ou a favor das propostas e dar a sua 
opinião. 

• Levam ao Congresso os resultados dessa participação popular.



Exemplos no Brasil

• APPCIVICO
• Empresa de tecnologia social que visa através da inovação, promover aos 

cidadãos participação dos processos e construções do que é de interesse 
público.

• reúne indicadores georreferenciados, em dados abertos, 
capazes de mensurar a qualidade de vida dos paulistanos, 
o acesso a equipamentos, assim como indicadores de 
desempenho da PMSP

• Feito em parceria com a PRODAM

• oferece aos gestores públicos uma agenda completa de 
sustentabilidade urbana, um conjunto de indicadores 
associados a esta agenda e um banco de práticas com 
casos exemplares nacionais e internacionais como 
referências a serem perseguidas pelos municípios.

• Ajuda cidadãos e organizações da sociedade civil a acompanhar e 
monitorar o cumprimento de metas da prefeitura de São Paulo.

• Usa dados publicados pela prefeitura de SP (Planeja Sampa)



Nuvem Cívica

• Plataforma TCU de serviços de dados abertos para apoio aos 
aplicativos cívicos

• Objetivos:
• Fornecer infraestrutura de TI e dados abertos tratados buscando:

• Incentivar e apoiar o desenvolvimento de aplicativos móveis de cunho cívico e 
social

• Empoderar o controle social por meio de aplicativos que forneçam serviços e 
informações úteis ao cidadão

• Gerar informação e conhecimento útil ao controle externo por meio de 
crowdsourcing



Nuvem Cívica

• A Nuvem Cívica disponibiliza dados abertos tratados na forma de 
webservices nos temas:
• Saúde

• Dados do Datasus tratados

• Estabelecimentos de saúde georeferenciados

• Especialidades atendidas

• Profissionais 

• Educação
• Dados do INEP tratados

• Escolas georeferenciadas, com detalhes de infraestrutura disponível (censo escolar)

• Diversas avaliações (IDEB, Prova Brasil, etc)

• Assistência Social
• Centros de Referência - CREAS georeferenciados

• Sistema Nacional de Emprego  -SINE 



Nuvem Cívica

•A nuvem cívica também hospeda dados gerados 
pelos aplicativos
• Metamodelo: 

• concebido para atender aplicativos móveis típicos

•Desenvolvedor não precisa pagar por serviços de 
nuvem convencionais

•Viabiliza o crowdsourcing



Apoio:

Envio de propostas 
até 15 de novembro

Veja o edital e participe:
portal.tcu.gov.br/desafio-aplicativos-civicos

1º lugar R$ 25.000,00

2º lugar R$ 15.000,00

3º lugar R$ 10.000,00



Obrigado!


