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Orquestrar e 
promover sinergias

O Desafio do Ministério do Planejamento

entre os órgãos da Administração Pública federal, para maior 
eficácia, eficiência, efetividade e economicidade do Estado 

Brasileiro
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Conceito de Governança Digital

“Utilização, pelo setor público, de tecnologias da informação e comunicação
com o objetivo de melhorar a informação e a prestação de serviços,
incentivando a participação dos cidadãos no processo de tomada de decisão e
tornando o governo mais responsável, transparente e eficaz.”

(Verma et al., National Informatics Centre of India, 2005)

Valor 
Público

Informação

Serviços

Participação

Estratégia de Governança Digital (EGD) 



Maturidade em governança digital

"Nossa democracia usa o voto para agregar a capacidade de decisão 
da população. Isso não é eficiente, porque reduz uma grande 

quantidade de informação (o conhecimento de todos os cidadãos)   
a um pequeno número de respostas (os seus representantes)”

Yaneer Bar-Yam (Instituto de Sistemas Complexos da Nova Inglaterra, 2015)

1. Serviços 
informacionais

2. Serviços 
interativos

3. Serviços 
transacionais

4. Democracia 
participativa



EGD - Iniciativas Estratégicas

3 Eixos

10 Objetivos Estratégicos

51 Iniciativas Estratégicas



EGD - Diagrama Estratégico



Portal de Serviços
EGD em ação

Foco no cidadão
Centralização dos serviços em um único portal

Descrição de serviços focada em direitos e deveres

Padronização das informações para todos os serviços

Participação da sociedade na evolução do código e
no conteúdo dos serviços

Principais funcionalidades
Geração automática da Carta de Serviços eletrônica

Implementação responsiva

Flexibilidade para criar páginas temáticas que agregam serviços

Importação de informações de serviços dos órgãos

Exportação de página de serviços em formatos variados

Estatísticas de acesso aos serviços do órgão no portal

Integração com Barra Brasil

Busca centralizada apenas em serviços do governo

Integração com Siorg



Dados Abertos
EGD em ação

O Portal Brasileiro de Dados Abertos (dados.gov.br)

Ponto central para busca e acesso 
aos dados públicos

Disponibilização de 1052 conjuntos de dados 
com 8582 recursos

Desenvolvimento colaborativo
Desenvolvimento totalmente aberto com ampla 
participação da sociedade

Visão de futuro da INDA
Plataforma de dados abertos como principal 

ativo para promover a transparência (pelo 
governo) e o controle social (pelo cidadão)

http://dados.gov.br/
http://dados.gov.br/


Serviços em Nuvem
EGD em ação

• Custos de aquisição e manutenção elevados e custos de oportunidade não 
percebidos e apropriados pelos gestores

• Terceirização da manutenção e operação da infraestrutura – dependência de 
terceiros, riscos de descontinuidade e à segurança

• Facilidade de contratação de salas cofre por inexigibilidade

• Falta de flexibilidade e agilidade no provimento do serviço

• Complexidade, fragmentação e falta de sincronismo das aquisições

O problema – Infraestrutura na forma tradicional

• Estruturas ociosas e não compartilháveis

• Ciclo vicioso de ampliação de custos e complexidade – contratação de camadas de 
virtualização da infraestrutura

• Foco da TI na gestão de infraestrutura e não nos sistemas finalísticos e estratégicos

• Insatisfação dos clientes em momento de pico (ENEM, eSocial, IRPF)

• Lentidão na implantação de novos serviços e sistemas

Consequências

• Redução de custos de infraestrutura e de serviços terceirizados de TI – pagamento 
pelo efetivamente usado

• Melhor capacidade de resposta em picos de demanda (flexibilidade e elasticidade)

• Redução do potencial risco de falhas e de indisponibilidades

• Redução da complexidade da infraestrutura possibilitando foco nos sistemas 
finalísticos e estratégicos

Vantagens da solução



• Plano de disseminação do uso do IPv6 para os 224 órgãos do SISP

• Transição em oito etapas até 2018

• Treinamento de servidores sobre o tema em parceria com o NIC.br

• O atendimento ao plano também é meta das contratualizações da STI na alocação ATIs 

• Ampliação da segurança de órgãos (protocolos e auditoria)

Disseminação do IPV6
EGD em ação



Segurança da Informação e 
Comunicações

EGD em ação

Contexto
Grandes volumes de transações nos sistemas estruturantes 

R$ 151 bi (SIGEPE), R$ 45 bi Compras e R$ 23 bi Contratos 
(COMPRASNET)

Preocupação com Segurança Cibernética

Instrumentos
• Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil) 

- Emissão de 14 mil certificados/ano

• Massificar o uso da certificação digital na APF

• Sensibilização, conscientização, capacitação e especialização

• Contratualização com28 órgãos do SISP:

- Metodologia de gestão de SIC: Plano de Metas, Política de SIC, 
Comitê de Segurança e Equipe de Tratamento de Incidente de 
Redes

- Incentivo à utilização da INFOVIA Brasília
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