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Por que Gartner?

Serviço de transferência de 
conhecimento através do acesso
ao nosso acervo de pesquisas 
em TI

Líder mundial em 
Pesquisa e Aconselhamento 

imparcial em TI

O que se considera

O desconhecidoaumenta o RISCO, o  Prazo e o CUSTO

Em face da Limitação
TEMPO & PESSOAS

Gartner

 Porque é melhor aprender com os erros dos outros do que com os 
nossos!

 É preciso evoluir e inovar com segurança, fazendo a melhor aplicação 
do orçamento!

 Damos direcionamento 
estratégico no uso de 
Tecnologia para o negócio.

 Ajudamos na Gestão.
 Apoiamos em contratações.
 Favorecemos a Inovação.



Transformação Digital, Inovação e ... 
Arte



Transformação Digital, Inovação e Arte
 Imagens são ao mesmo tempo essenciais e traiçoeiras para os historiadores de mentalidadesque se preocupam com pressuposições implícitas bem como com atitudes conscientes. Imagenssão traiçoeiras porque a arte tem suas próprias convenções, segue uma curva dedesenvolvimento interno bem como de reação ao mundo exterior. Por outro lado, o testemunhode imagens é essencial para historiadores de mentalidades, porque uma imagem énecessariamente explícita em questões que podem ser mais facilmente evitadas em textos.Imagens podem testemunhar o que não pode ser colocada em palavras.

(Peter Burke – “Testemunha Ocular”).

 “Digital Transformation Doesn't Mean Innovation” - tecnologia, empreendedorismo,digitalização, startups… são palavras e conceitos que não necessariamente implicam inovação.Em última análise, a inovação não é ligar os pontos, mas criar novos.
(Jeremie Kletzkine - Forbes).



Transformação Digital, Inovação e Arte

Diego Velasquez - “As Meninas”-Barroco

Mondrian - “RefúgioAmoroso” - Arte Abstrata
Pablo Picasso - “Auto Retrato” - Cubismo



Transformação Digital, Inovação e Arte

Sandro Botticelli - “O Nascimento de Venus” - Renascimento
Francisco Goya - “Saturnodevorando um filho” -período Romântico



Transformação Digital, Inovação e Arte

Kandinsky - “ComposiçãoVIII”- Arte Abstrata Monet - “Ponte sobre Lago dos Lirios d'água”-Impressionismo
Matisse - “Jazz” – Fauvismo



Transformação Digital
Cenário & Jornada



"People don't want a quarter-inch drill, they want a quarter-inch hole." 
Theodore Levitt, 1960
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Transformação Digital - Desafios

 Como desenvolvemos uma estratégia que melhora
a maturidade digital e suporta serviços públicos
digitais?

 Como podemos alavancar plataformas e
tecnologias emergentes para acelerar a transição
para o governo digital?

 Como podemos aumentar as capacidades do
governo e do ecossistema, através do uso ético
de dados compartilhados?

 Como podemos transformar e otimizar a
experiência do cidadão de interagir com o
governo?

 Dificuldade dos governos em serem sustentáveis
(custos vs arrecadação)

 Políticas e programas não fornecem resultados
esperados pela população

 Governos vistos como lentos e não efetivos
 Confiança do cidadão é baixa
 Qualidade dos serviços costumam ficar a desejar
 Esforços de inovação implementados de forma

isolada

A jornada em direção ao Governo Digital começou há quase duas décadas com iniciativas de Governo
Eletrônico e, atualmente, continua de várias formas em todo o mundo. Mesmo após esse tempo, os
desafios transformacionais para os Executivos de Governo não diminuíram - na verdade, eles estão
crescendo rapidamente.



 Na transição para o Governo Digital: ajudando os Executivos Governamentais a planejar
e acelerar, com sucesso, a implementação de uma estratégia de governo digital construída em
torno do uso direcionado de tecnologias emergentes em nível nacional, regional ou local.

 Aprimorando o Gerenciamento de Informações Corporativas: fornecendo aos
Executivos Governamentais orientações sobre práticas para aumentar a maturidade do
gerenciamento de informações de suas organizações e os recursos de Data & Analytics que
podem incorporar tecnologias como Inteligência Artificial.

Transformação Digital - o Gartner pode ajudar ...



Já percorremos um longo caminho...
TI Artesanal

Saídas e 
Resultados

Automação e inovação 
esporádica, problemas 

freqüentes

Engajamento Isolado, desengatado 
internamente e externamente

Capacidades Programação, gerenciamento
de sistemas

Foco Tecnologia



Já percorremos um longo caminho...
TI IndustrializadaTI Artesanal

Saídas e 
Resultados

Automação e inovação 
esporádica, problemas 

freqüentes
Serviços e soluções, 
eficiência e eficácia

Engajamento Isolado, desengatado 
internamente e externamente

Trata colegas como clientes, 
descomprometidos com 

clientes externos

Capacidades Programação, gerenciamento
de sistemas

Gerenciamento de TI, 
gerenciamento de serviços

Foco Tecnologia Processos



Já percorremos um longo caminho...
TI Industrializada DigitalizaçãoTI Artesanal

Saídas e 
Resultados

Automação e inovação 
esporádica, problemas 

freqüentes
Serviços e soluções, 
eficiência e eficácia

Transformação do modelo de 
negócio

Engajamento Isolado, desengatado 
internamente e externamente

Trata colegas como clientes, 
descomprometidos com 

clientes externos
Foco no cliente

Capacidades Programação, gerenciamento
de sistemas

Gerenciamento de TI, 
gerenciamento de serviços Gestão de produtos

Foco Tecnologia Processos Tecnologia habilitando
negócios

Estamos
aqui



Transformação Digital em Governo
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quase 70% 
dos organizações 
governamentais 

relatam que estão 
buscando ser mais 

digitais

Transformação Digital é o principal objetivo
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Somente5% atingem

Mas raramente é atingido…



21 © 2019 Gartner, Inc. and/or its affiliates. All rights reserved.
PUBLIC

Iniciativas
Digitais
24%

Excelência
Operacional

24%
Empate no 1o lugar

Prioridades no Brasil (PÚBLICO + PRIVADO)
1

País
$517B

Receita
$9.1B
IT Gasto

158
CIOs

Overall Total 89Países $15TReceita $284BIT Gasto3102CIOs
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Fonte: Estratégia de Governança Digital – EGD – 2016-2019Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e GestãoSecretaria de TIC

Benefícios da Transformação Digital para o Cidadão



Transformação Digital em Governo



Dados Digitais no centro do Governo Digital

Optimize Enable

Transform

Trate os Dados como Recurso Estratégico

Governo Digital
Uma organização governamental
ou unidade de negócios cujos
serviços só são possíveis com o
uso de dados digitais.



Other 
Industries

30%
8%
14%

Governo e suas prioridades em TI
Business Priorities – Government
Digital business/digital transformation 18%
Security, safety & risk 13%
Governance, compliance, regulations 12%
Technology initiatives/improvements 11%

n = 379
Base: All answering, excludes DK, n varies by segment
Q. Thinking about your organization as a whole, what would you say are its top business 
objectives for the next two years (2017/2018)?

Technology Priorities – Government
Cloud services/solutions 19%
BI/analytics 18%
Infrastructure/data center 11%

n = 401
Base: All answering, excludes DK, n varies by segment
Q. Which technology area do you think is most important to helping your business differentiate 
and win?/is most crucial to achieving your organization's mission? 

Increasing Spend – Government
Cloud services/solution 19%
Cyber/information security 17%
BI/analytics 16%
Infrastructure and datacenter 14%

n = 413
Base: All answering, excludes DK, n varies by segment
Q. What are the technology areas where your organization will be spending 
the highest amount of new or additional funding in 2018? 

n = 346
Base: All answering, excludes DK, n varies by segment
Q. What are the technology areas where your government or public entity will 
be reducing funding by the highest amount in 2018 compared to 2017? 

Reducing Spend – Government
Infrastructure and datacenter 30%
Legacy systems 10%
None 9%

n = 2,434

n = 2,016

Source: 2019 CIO Agenda Industry Insight: Government (G00337593)

Other 
Industries

8%
27%
4%

n = 2,433

Other
Industries

12%
11%
20%
7%



Transpondo BarreirasInexistente

Fases do Progresso Digital 
P. Qual destes melhor descreve o estágio dos esforços de digitalização da sua organização?

Total ResponsesN=3025

9%

20%

28% 26%

14%

3%

No Digital Desire Designing Delivering Scaling Harvesting
Construindo a Fundação

Sem Iniciativa Digital Desejo Projeto Entrega Dissemina Refina



Maturidade Digital em Governo
Sem Iniciativa

Digital
Desejo/

Ambição Projetando Entregando Disseminando Refinando
All Government 
(n = 441) 12% 21% 27% 25% 13% 2%
Local 
(n = 113) 5% 32% 21% 25% 16% 1%
State or Province 
(n = 99) 18% 16% 31% 21% 11% 2%
National or Federal 
(n = 173) 10% 20% 26% 28% 14% 2%
Defense and Intelligence 
(n = 44) 18% 14% 36% 23% 9% 0
All Others 
(n = 2,584) 8% 20% 28% 27% 14% 3%

Percentage of Respondents
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Passos 1. Vislumbrar o “futuro digital" 2. Definir o modelo futuro & identificar as capacidades necessárias 3. Consolidar a estratégia e o roadmap

Definir a plataforma de negócios digitais

Desenvolver a jornada futura do cidadão 
Desenvolver as capacidades de negócio

Definir o ecossistema 
futuro

Definir o desenho da Organização

Estabelecer o estágio de “maturidade Digital” atual

Entender o gap entre o estágio atual e o modelo futuro: negócios, operacional e tecnologia

Definição dos novos modelos de negócios

Definição do novo modelo operacional 

Definição da Arquitetura de Referência

Priorização das iniciativas
Criação do portfolio de projetos e do roadmap de Transformação

EntregaAmbição (desejo) Desenho

Como?O quê?Por que?

Contexto, Estratégia e Ambição

Capacidades de Negócio
Indicadores, métricas de performance

Dados e Informação 
Tendências em Tecnologia

Visão de futuro da Indústria

Implementando a Transformação Digital
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— Cathleen Blanton, 
Gartner VP, Analyst

O sucesso do governo digital depende de líderes não-TI como campeões da transformação do setor público.
Esta é a liderança digital.

U.S. 
46%

U.S. 
37%

CAN 
50%

P. Qual destas são as barreiras mais significativas para alcançar seus objetivos como CIO?
Várias respostas permitidas. Base: total de resposta, excluindo "não sei"
n varia de acordo com o segmento. US: n = 169, CAN: n = 46

Todos outros governos (n = 295) 

Número insuficiente de recursos de TI-Negócio

Barreiras significativas para atingir os objetivos do CIO 
governamental
Percentagem de Respondentes

45%

Financiamento/orçamentos insuficientes para pagar os 
esforços de digitalização

36%

Mudança da cultura de negócio
35%

Insuficiente profundidade/amplitude de habilidades digitais
33%

Fraco entendimento de gestão de negócios digitais
22%

U.S. 
46%

CAN 
35%

CAN 
35%

U.S. 
34%

CAN 
26%

U.S. 
22%

CAN 
30%
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Maiores barreiras para Transformação Digital

Source: 2019 CIO Agenda: Government Insights

Para sermos 
ambiciosos, 

temos de 
enfrentar 

nossa própria 
cultura!

.



Jornada de Governo Digital – visão Gartner
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Jornada de Governo Digital – visão Gartner
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Otimização &Transformação ouAmbas?



Se a organização fosse um quebra-cabeça …
com que rapidez poderia mudar isso? nisso ou isso?



Atributos de Otimização e Transformação

Otimização
 Contínuo
 Incremental e evolutivo
 Estratégico e intencional
 Limitado em escopo e potencial

Transformação
 Principalmente episódica
 Repentina e revolucionária
 Reativo e oportunista
 Pode (mas muitas vezes não) sustentar ou escalar



Otimizando ou Transformando o Governo?
Estratégia de Governo Digital

3

Transformação emGoverno Digital

NovosModelosde Negócio

Receita Líquida e Novos Modelos de Serviço

4

Otimização emGoverno Digital

MelhorExperiênciado Cidadão
MelhorDesempenhoe Resultados

1 2

Indicadores



Run
 Indicador de como os recursos são usados   para operações contínuas
 Frequentemente descrito como "business as usual" ou "keep the lights on" ou "suporte de TI“
 Suporta ou melhora funções essenciais ou eficiências das entregas

Grow
 Indicador de como os recursos são usados   para evolução ou aprimoramento
 Focado no crescimento dos negócios ou melhorias no processo de negócios
 Estende as capacidades atuais e oferece diferenciação e competitividade

Transform
 Indicador de como os recursos são usados   para desenvolver o crescimento dos negócios
 Focado em capacitar a organização para novos mercados e segmentos de clientes
 Cria novas proposições de valor e apresenta novos modelos de negócios

O que é Run-Grow-Transform?



Principal Foco da TI

Run Grow Transform
 Manter as atuais capacidades / recursos do negócio
 Papéis com focooperacional

 Expandir as capacidades / recursos de negócios existentes
 Busca pela melhoria dos papéis vigentes

 Promover novas e inovadoras capacidades / recursos de negócios
 Papéis com foco em  inovação



Métricas Gartner – comparativos de mercado



Plataforma Tecnológica de Governo Digital 
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RESTRICTED

O que se espera da Organização de Negócio Governo Hoje?

Deliver Personalized Citizen Experience
Provide Integrated Public Services Develop Multichannel

Proactively Detect and Resolve Risk

Enable Continuous Optimization
Manage the Business 

Future State Government Capability Map – Level 1

Extend Partner Ecosystem
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Sistema TI

Inteligência

Coisas Sistema TI

EcossistemasCidadãoSaúde ConectadaCampos Petrolíferos Digitais
Cidades Inteligentes

Indústria 4.0
Plataformas de Negócio

Negócios digitais demandam plataformas tecnológicas digitais
Governo Digital
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Plataforma Tecnológica de Governo Digital 

Abordagem Plataforma:

 Conjunto racionalizado de ferramentas e produtos integrados, com redundâncias minimizadas, mas não necessariamente eliminadas
 Caminho comum para desenvolvimento móvel e da Web
 UX consistente em todos os dispositivos, com interações completas
 Uso de tecnologias e abordagens modernas da Web

Abordagem Tradicional:

 Conjunto grande de produtos e ferramentas nãointegradas, muitas delas redundantes
 Caminhos paralelos para desevolvimento móvelversus Web
 UX dos dispositivos incosistentes e desconexas
 Mix de algumas novas e muitas velhastecnologias e abordagens
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Plataforma Tecnológica de Governo Digital 

Citizen Experience
Platform

Ecosystems Platform

IoT Platform InformationSystems Platform

Data and Analytics Platform

Things

Citizens and Business

Employees

Partners
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Plataforma Tecnológica de Governo Digital 
 Citizen experience platform — fornece interfaces e tecnologias, bem como implementa as políticas e procedimentos para o engajamento do cidadão e das empresas. Ele também mede a experiência desses usuários.

 Information system platform — é o coração do que a TI de Governo faz atualmente, pois fornece as tecnologias, políticas e procedimentos para sistemas de back-office.

 IoT platform — fornece as interfaces, governança de dados e contexto, bem como implementa as políticas e procedimentos para coleta e processamento de dados de sensores de IoT.

 Data and analytics platform — fornece análise avançada, análise geoespacial e de localização e recursos de inteligência artificial (IA) para o processamento de dados coletados ou armazenados em qualquer área da plataforma.
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Uma Plataforma Tecnológica de Governo Digital Facilita o Compartilhamento de Dados

Citizen Experience
Platform

Ecosystems Platform

IoT Platform InformationSystems Platform

Data and Analytics Platform

Things

Citizens and Business

Employees

Partners

Public Facing -ID and Authentication

Citizen Portal and Mobile Apps
Social Networks

Constituent Analytics

IoT Analytics
IoT Gateway

IoT Security

Open Data API ManagementPartner and Supplier Analytics

Data Sharing Agreements

Case Management

Partner-Facing Public APIs
Registries and IndexesERP

Identity & Access Management

Operational Analytics

Geospatial and Location Analytics

Data Science and Machine LearningBusiness Intelligence

ServicesPayment Processing

Comp. 
Dados

Tecnologia

PráticaPolítica
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Troca de Informações agrega Finalidade e Valor ao Compartilhamento de Dados

Constituent Experience
Platform

IoT Platform InformationSystems Platform
Things

Citizens and Business

Employees

Partners

Data and Analytics Platform

Privacy 
ManagementAPIs

Constituent 
Information 
Exchange

APIs

Event Stream 
ProcessingAPIsIoT 

Information 
Exchange

APIs

Ecosystems Platform

Government 
Information 
Exchange

APIs

Digital TwinAPIs APIs

APIs

APIs

APIs

Gerenciar Dados no Governo é Difícil, Compartilhar Dados é Mais Difícil

Comp/ 
dados

Tecnologia

PráticaPolítica
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Provide Integrated Public Services
Develop Cost Allocation Models

Operate Shared Registries and Data Hub

Develop Value-Based Reimbursement Models

Sustain and Mature MultI entity Governance

Harmonize Privacy and Confidentiality Laws

Design and Deploy Smart Services

Establish and Conform to Standards

Adopt and Apply Enterprise Architecture

Level 2

Sustentar e Expandir o Compartilhamento de Dados: Novos Negócios e Capacidades são Necessárias

Deliver Personalized Citizen Experience
Provide Integrated Public Services Develop Multichannel

Proactively Detect and Resolve Risk

Enable Continuous Optimization
Manage the Business 

Future State Government Capability Map – Level 1

Extend Partner Ecosystem
Architect Digital Government Platform

Manage IoT Gateways

Sponsor Crowdsourcing Events

Orchestrate Horizontal Digital Services

Maintain Community Resource Network

Manage API Life Cycle

Level 2

Extend Partner Ecosystem



Alimentando sua Plataforma Tecnológica para Governo Digital

SistemasLegados

Novo Digital

Plataforma Tecnológica para Governo Digital



PTGD – Modernização Contínua

Social 
Listening 

Svc

311 
Status 

Svc
Auth 
Svc

Case 
Update 

Svc

Geocoding
Svc

Real-time
Svc

Mediated API Layer – “HUB”

Open 
Data 

Update 
Svc

Customer 
Exp

Analytics



PlatformGovernance

AlgorithmDesigners

Integration

Desenvolva as habilidades que você precisará
Agilidade

Gestão
Produtos

Agilidade
Aquisições

Time de Governo Digital

Negócio/ Progamas TI

Jurídico Financeiro

Privacidade

RH

Plataforma Tecnológica para Governo Digital

Integrador

Design
Algoritmos

PlataformaGovernança
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Experiências do Cidadão
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Principais Atributos de Visão da Experiência do Cidadão A visão de experiência do 
cidadão cria uma conexão 

emocional?

Proporciona uma proposta de 
valor atraente?

É simples de entender?

Afirma o compromisso que a 
organização tem com seus 

cidadãos?

Citizen
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Você Precisa de um Centro de Engajamento de Cidadãos

é uma estrutura arquitetônica 
que une vários sistemas para 

otimizar o envolvimento do 
cidadão.

Através dos sistemas Através de DepartamentosAtravés de Canais
permite o engajamento do cidadão 

personalizado e contextual, seja por 
meio de um agente humano, 

artificial ou sensores, em todos os 
canais de interação.

alcança e conecta todos os 
departamentos, permitindo, por 

exemplo, a sincronização de 
mensagens, ofertas e processos de 

atendimento ao cidadão.
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ID Digital
Os CIOs do governo devem encontrar uma maneira de criar IDs digitais para cidadãos que sejam seguros e convenientes.
“Maria precisa apresentar sua declaração de imposto de renda e - já que ela já está fazendo “coisas administrativas” - ela também verifica o status
de seus reembolsos de saúde e se registra na lista eleitoral local. O FranceConnect permite que Maria acesse os serviços públicos necessários
para concluir essas tarefas usando um único logon.
A história de Maria é um exemplo claro de como as identidades digitais podem facilitar a vida dos cidadãos e as interações com agências
governamentais.

"Há muito os governos vêm investindo em identidade digital e métodos de autenticação para garantir que os cidadãos possam acessar com
facilidade, segurança e legitimidade os serviços públicos", diz Arthur Mickoleit , especialista sênior do Gartner.
"Mas o sucesso até agora tem sido muito irregular", diz Mickoleit. “Em alguns países nórdicos, como a Noruega ou a Suécia , quase toda a
população usa identidades de cidadãos digitais. Outros países, como a Austrália, a Alemanha ou os EUA, há muito tempo tentam estabelecer um
sistema, mas não têm sucesso por razões que geralmente giram em torno de uma cultura excessivamente burocrática, o que leva a uma
experiência do cidadão com baixo desempenho”.

https://www.gartner.com/smarterwithgartner/what-government-cios-should-know-about-
digital-ids
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 Pesquisa / Enquete
 Reclamações
 Pesquisa de mercado
 Fórum / Painel

Direta

 Tweet
 Email/Chat
 Gravação de ligações
 Notas de Agentes/Engenheiros

Indireta

 Web
 Contact Centers
 Lojas
 Residências

Inferida

Desenvolva uma Voz Consolidada do Cidadão a partir de Múltiplas Fontes
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Determine seu Roadmap de Capacidade para CX

Seu Roadmap de Referência para a Experiência do Cidadão (e Negócios)

4 anos +

2 a 3 anos

1 a 2 anos

<1 ano

<1 ano 1 a 2 anos

1 a 3 anos

CX Metrics
VoC Solution

Engagement 
Hub

Multichannel 
Comms

Citizen 
Analytics

Virtual 
Assistants

Cognitive 
Advisors

Event
Stream

Processing

API 
Management

API 
Marketplaces

360 Citizen 
View
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Serviços Governamentais
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Source: Gartner 2017 & 2019 CIO Survey

Impacto da iniciativa digital continua a crescer

14%

29%

0%

15%

30%

2017 2019

EscalandoouRefinando
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“Por que o digital está tendo 
um impacto maior em alguns 
governos em comparação com 
outros?”

Government CIO
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Human-Centered Design

AdoçãoInovadora de Dados
EstabelecendoPlataformasand Parcerias

Fatores Comuns de Sucesso em Governo Digital
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O que os governos estão fazendo?

FundaçõesDigitais
Modernizando

Racionalizando e 
Aumentando

Data-Centric
Preditivo
Inovador

Prestação de serviços
Preditivo 

Personalizado 
Centrado no cidadão
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O Futuro dos Serviços Governamentais
Hoje, o governo enfrenta uma ampla gama de desafios que ameaçam a viabilidade a longo prazo ou a relevância contínua das

instituições do setor público em uma sociedade digital. Muitos deles permaneceram inalterados ao longo do tempo, como poucos recursos -
financeiros e humanos - e subutilização de dados para informar a formulação de políticas e a tomada de decisões. No entanto, à medida que a
sociedade se torna cada vez mais digital, surgem novos desafios, incluindo a mudança das expectativas dos cidadãos, os riscos tecnológicos e a
transformação da indústria, através da adoção de tecnologias emergentes pelos parceiros novos e existentes do ecossistema. A taxa de mudança, a
maneira e o grau de mudança nos ecossistemas individuais variam substancialmente. As razões para essas variações serão o impacto combinado
de uma variedade de fatores, desde sociedades que mudam expectativas e padrões até a adoção pela comunidade de tecnologia e acesso a
recursos qualificados. Os governos são forçados a decidir se liderarão, seguirão, regularão ou perturbarão os ecossistemas em que operam. Quando
os governos envolvem cidadãos, eles o fazem ao lado desses parceiros do ecossistema do setor privado. O governo é comparado e medido em
relação ao setor privado no que diz respeito ao desempenho operacional e à qualidade de sua prestação de serviços aos cidadãos. Os governos
devem adotar e manter uma busca incansável por um nível mais alto de excelência, típico das empresas do setor privado, como se sua
sobrevivência dependesse disso. Uma abordagem tática reativa "espere para ver" ou tática de curto prazo pode resultar no governo ser pego com
soluções de tecnologia envelhecidas ou desalinhadas, limitando sua capacidade de responder às mudanças. Os governos já adotam uma visão de
longo prazo dos investimentos em infraestrutura física, mas não aplicam o mesmo rigor aos seus modelos de prestação de serviços. As organizações
governamentais devem melhorar o desenvolvimento de visões estratégicas de longo prazo de seus possíveis futuros de prestação de serviços. Isso
apoiará o investimento focado em algumas áreas e o desenvolvimento de soluções flexíveis e ágeis em áreas de maior incerteza.

How the Operating Model for Government in 2030 Drives Actions Today
By Dean Lacheca, Cathleen Blanton, Alia Mendonsa, Bill Finnerty
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O Futuro dos Serviços Governamentais



 Este Hype Cycle ajuda as agências governamentais ansiosas por abraçar a transformação digital, destacando tecnologias críticas para a transformação do governo digital.

 Um Hype Cycle pode ajudar os CIOs a avaliarem o risco e o tempo relativos para o investimento em tecnologias e plataformas emergentes que permitam atender a ambição digital e a maturidade digital do governo.

Hype Cycle for Digital Government Technology, 2019



Priority Matrix for Digital Government Technology, 2019



Casos de Sucesso



Operando dentro de um ecossistema que, frequentemente, se estende para além das suas fronteiras

Atributos
 Padronização
 Interoperabilidade e Colaboração
 Economicidade
 Agilidade na adoção de novas tecnologias
 Transparência
 Goverança
 Qualidade no atendimento ao cidadão

Exemplos de Governo como Plataforma

 Singapore's Smart Nation Platform (SNP)

 Altinn platform (Noruega)

 Estonia's X-Road (Estonia)

 Australia Digital Transformation Agency (DTA)

Governo como Plataforma



Governo Digital da Estônia (Estratégia Digital Publicada em 2013)
Objetivos da Estratégia Digital da Estônia (até 2020):
 65% das pessoas usarão uma identidade eletrônica segura (ID card, mobile ID, 

digital ID)
 Estônia estar “rankeada” entre os cinco principais países para liberdade na internet
 90% da comunicação oficial do governo será sem papel
 100% das transações entre setor público e privado serão transações eletrônicas 

processáveis por sistemas informatizados
 Internet fixa estará disponível para todas as famílias da Estónia
 60% da população terá 100 Mbit/s de banda ou mais rápida

Iniciativas identificadas na estratégia incluem:
 Promover o uso de assinaturas digitais e autenticação eletrônica
 Incentivar o uso conjunto e reutilização de dados e tecnologias
 Disponibilizar software reutilizável por meio de repositórios.
 Usar padrões e especificações abertas
 Promover o uso compartilhado e conjunto de infra-estrutura de TIC 

pelo setor público
 Conectar os sistemas de informação da Estónia às plataformas de 

infra-estruturas de serviços pan-europeias
 Melhorar redes WiFi públicas seguras
 Desenvolver o eID e serviços de confiança digital, como 

assinaturas digitais e selos digitais
 Aumentar a capacidade do setor público de aplicar a análise de 

dados

A estratégia digital se concentra em quatro áreas principais:
 Infraestrutura de TIC para crescimento econômico, governança mais inteligente e 

bem-estar dos indivíduos
 Melhores competências em TIC para mais empregos com alto valor agregado, 

maior competitividade internacional e maior qualidade de vida
 Governança e administração pública mais inteligentes
 Maior conhecimento da e-Estônia no mundo
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NYC Department of Social Services
Oportunidade:

DSS ITS aborda o objetivo do prefeito de reduzir a população de moradores de rua / sem-teto a partir da introdução de novas tecnologias que forneçam serviços que visam acomodá-los em habitações permanentes
Ação:

StreetSmart — DSS ITS em parceria com a DHS para coordenar os esforços do departamento e provedores. Sua principal implementação do DHS usando:
 Design centrado no homem 
 Co-autoria com parceiros do ecossistema 
 Entrega iterativa centrada no produto 
 Plataformas compartilhadas integradas 
 Análise selecionada de dados compartilhados

Resultados: 
StreetSmart é agora um facilitador fundamental do ecossistema que apoia a redução dos sem teto em NY.

Digital para o Bem



A Estratégia de Governança Digital (EGD) define os objetivos estratégicos, as metas, os indicadores e asiniciativas da Política de Governança Digital. Fazem parte da estrutura da Secretaria os departamentos de
 Serviços Públicos Digitais,
 Governança de Dados e Informações,
 Aquisições e Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação,
 Implementação e Operações de Soluções de Tecnologia da Informação e Comunicação.

Governança
Digitalização de Serviços
Articulação com outras esferas de Governo
Compartilhamento de serviços e compras centralizadas
Identidade Digital Única
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Transformação Digital - Desafios
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A ABEP – Associação Brasileira de Entidades Estaduais de Tecnologia da Informação e Comunicação e o CONSAD – Conselho Nacional de Secretários de Estado de 
Administração uniram esforços para lançar o GTD.Gov: Grupo de Transformação Digital dos Estados e DF, uma rede nacional que reúne especialistas em TD dos 
Governos Estaduais e Distrital de todo o País.
Pela primeira vez no Brasil, as áreas de gestão, negócio e TIC Estaduais se unem em torno de uma pauta – e, segundo os fundadores do GTD.Gov, é 
exatamente essa a vocação do Grupo: olhar a Transformação Digital tanto sob a ótica dos Negócios de Governo, quanto pela Tecnologia, com prioridade para a 
experiência dos usuários dos serviços públicos.
Na prática, os membros do GTD.Gov – gestores, servidores e empregados públicos técnicos que trabalham de forma voluntária – pretendem, com o apoio do Governo 
Federal, estimular os Estados e o DF a desenvolverem seus projetos a partir da lógica da TD: serviços públicos disponíveis em múltiplas plataformas (omnichannel), acesso 
mais amplo dos serviços aos cidadãos e forte redução de custos para os Governos e para os cidadãos.
Até o fim do ano, o Grupo entregará um conjunto de diretrizes e recomendações de Transformação Digital para todos os Governadores.
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Digitalização de Serviços
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INICIATIVAS 
DIGITAIS 

ESTADUAIS
(i.e. SP)

INICIATIVAS 
DIGITAIS 

ESTADUAIS
(i.e. SP)

Digitalização dos Serviços



Tópicos Relevantes



Inteligência Digital

9%37% 20% 6%29%



Robotic Process Automation

35%

O valor da IA aplicada ao Setor Público

Hello, can I help you?

Chatbot
31%

Computer-Assisted Diagnostics

27%
Fraud Analysis

25%
101001010111100111010100101010111111

Virtual Assistant
25%

Total answering: Respondents who are using AI for any application, excludes “Not sure” and “None of the above”, n = 271
Robotic Process Automation Includes Computer-Assisted Process Optimization and Process Optimization Tools

Virtual Assistants Includes Call-Center Virtual Customer Assistants (VCAs) and Virtual Personal Assistants (VPAs)
Multiple Responses Allowed

Source: 2019 Gartner CIO Agenda Survey

IA
International AffairsAdministration and Finance Business Services Transportation and Public WorksHealth and Social Services Justice and Public Safety Natural ResourcesEducation and ResearchDefense and Intelligence



11%
4%

14%
41%

12%
15%

28%
18%

49%
35%

26%
44%

45%

3%
4%

7%
8%

12%
14%

16%
20%

25%
25%

27%
31%

35%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%
Smart robotics (automated warehousing/manufacturing)

Self-driving vehicles
Anomaly or fraud detection on IoT data

Market/Consumer segmentation
Other

HR applications such as resume screening
Sentiment analysis or other opinion-mining analysis

Face detection/recognition
Fraud analysis on transactional data

Virtual assistants
Computer-assisted diagnostics

Chatbots
Robotic process automation

ALL Government
 (n = 271)

Top Performers
 (n = 170)

Adoção de IA em Governo e Top Performers
Avalie como os recursos 
habilitados por IA podem 
transformar ou otimizar o 

governo



Promover uma cultura de mudança, inovação e colaboração "Culture Eats Strategy for Breakfast"
— Peter Drucker

Invista em novas habilidades e competências adequadas para o digital:
 Articular a visão e inspiração para as pessoas no que se refere a um negócio em mudança
 Proporcionar novas oportunidades de carreira que andem de mãos dadas com a versatilidade
 Alavancar parceiros no desenvolvimento de novos recursos

Desafie a liderança em reinventar a cultura adequada ao digital



Digital Workplace



Digital Workplace 
 Ingrediente essencial da transformação

digital, pode ser uma restrição
significativa quando ausente.

 Ele forma a base para os três objetivos
fundamentais de qualquer programa de
local de trabalho digital:
 Promover a destreza digital por

meio de um ambiente de trabalho
que ofereça um conjunto
abrangente de serviços relevantes
para os negócios.

 Permitir que a força de trabalho use
esses serviços de forma eficaz.

 Para fazer o acima continuamente
de forma responsável e ágil.



LGPD (Lei 13.709/18) - Desafios
 A Lei de Proteção de Dados Pessoais do Brasil - LGPD - terá impacto no processamento de todos os

dados pessoais de residentes no Brasil a partir de 14 de agosto de 2020.
 Desde a aprovação da nova lei de privacidade no Brasil, conhecida como LGPD (lei geral de proteção de

dados), organizações privadas e públicas estão buscando estabelecer estratégias efetivas para o
cumprimento.

 O desafio é equilibrar o cumprimento da proteção da privacidade de clientes, funcionários, cidadãos,
pacientes e consumidores.

 As organizações brasileiras devem perceber essa iniciativa como um programa, não um projeto. Ao
contrário de um projeto, que tem início, meio e fim, um programa estabelece uma metodologia abrangente
que influenciará permanentemente os processos de tomada de decisão com base no risco e nas melhorias
contínuas de maturidade.



LGPD (Lei 13.709/18)

General Data Protection Regulation (GDPR)



Considerações Finais



2020 CIO Agenda – Prioridades Brasil

1%
3%

4%
4%

5%
6%

7%
8%

12%
15%

24%
24%

0% 16% 32%
Modernization (of legacy systems)

Business model change
Artificial intelligence or machine learning

Industry-specific
Customer experience

New products and services
Business or financial goals

Data and analytics
Cost optimization/reduction
Revenue/business growth

Digital initiatives
Operational excellence

Brazil
(n = 143)
Top Performers
(n = 225)
Typical Performers
 (n = 2,244)
Trailing Perfomers
(n = 274)

Q. What would you say is your organization’s top priority for 2018 and 2019? Coded open-text responses, multiple responses allowed, showing the 12 most common responses among top performers, sorted by the percentage of respondents in Brazil. Base: All answering, excludes prefer not to answer, n varies by segment



Barreiras para a Transformação Digital

Culture47%

Resources27%

Talent10%

Other, 5%
CEO Commitment4%

Board commitment4%

IT Organization, 2%
None of the above, 1%

All Government (n = 321)

Percentage of Respondents

Base: Stage of organization's digital initiative is desire, design, or deliver, excludes DK, n varies by segment
Q. What do you think is your organization's biggest barrier to move from the initial phases of digital business transformation to scale?

Culture46%

Resources22%

Talent14%

Other, 7%
CEO Commitment5%

Board commitment4%

IT Organization, 2%
None of the above, 2%

All Others (n = 1,887)

Percentage of Respondents
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