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+1% de 
Governo 

digital
+0,5% 
no PIB

+0,13 pts
no IDH

+1,9% 
no comércio     
internacional



2.935
serviços

43%
digitais

Fonte: Portal de Serviços – 03/06/2019 – 17h



Desenvolvimento de governo eletrônico

@UNDESA: 2018 UN E-GovernmentSurvey



Como acelerar a 
digitalização do governo, 
tendo o cidadão como 
foco desta ação
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Bens e serviços comuns de TIC

Serviços de 
qualidade

Participação 
social

Acesso à 
informação

Políticas 
efetivas

Dados e interoperabilidade

Identidade e acesso



1. Lançar a identidade digital.
2. Publicar 1.000 novos serviços digitais.
3. Unificar canais digitais do governo.
4. Agilizar o registro de empresas.



1. Lançar a identidade digital.
2. Publicar 1.000 novos serviços digitais.
3. Unificar canais digitais do governo.
4. Agilizar o registro de empresas.



Identidade
digital

Fonte: McKinsey

Até 2030:
360 Bi em redução de 
fraudes (5,6 Bi/ano 
somente no INSS)
+39 Mi de brasileiros 
com acesso à banco
Economia de 2,8 
bilhões de horas em 
serviços públicos



Identidade digital

88M de brasileiros com biometria (146 M até 2022)

Identidade digital, agrupando os demais documentos
• 20 mil DNIs emitidos em piloto

Oportunidades
• Identificação unívoca para serviços e políticas públicas
• Redução de risco para setor privado (bancarização)
• Assinador digital
• Privacidade dos dados pessoais (auto consentimento)

Comitê Gestor
• Judiciário (4) – Coordenação do TSE
• Executivo (3)
• Legislativo (2)
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41,1 Mi de solicitações

R$ 3.1 Bisociedade R$ 3.3 Bi governo

Economia
1.551 serviços em potencial

anual



Certificado 
de Vacinação 
Internacional

Custo Anual
31 Mi para 

Governo
89 Mi para 
sociedade

Economia Anual
120 Milhões

Payback de 
6 dias
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Registro de
Empresa 7 

dias

0,5 
dia

Antes Depois

automático para 
96% das empresas





o futuro

computação em nuvem
inteligência artificial
big data & analytics
internet das coisas
blockchain

...



Vamos ampliar infraestruturas, 
desburocratizar, simplificar, tirar a 
desconfiança e o peso do Governo
sobre quem trabalha e quem produz.

@jairbolsonaro
01/01/2019
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