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Sobre o IBGP

Missão ‐ Auxiliar no desenvolvimento da Governança
no Setor Público Brasileiro por meio do
desenvolvimento e qualificação de técnicos e
gestores.

Visão ‐ Buscar ser a maior referência em Governança
Pública do País, tornando‐se por consequência a
melhor empresa de capacitação em Governança,
Risco e Controle voltada para o setor público
brasileiro.
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Engenheiro de Produção USP (Doutor)
EPPGG – 1º lugar no concurso de 2005
Assessor‐Chefe de Modernização e Gestão Estratégica ‐ MPF

(atual)
Secretário de Logística e TI – MP (2015‐2016)
Secretário de Gestão Estratégica – CNMP (2012‐2015)
Professor do IBGP

Cristiano Rocha Heckert
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Princípios para a boa governança pública
1 ‐ Compromisso com valores éticos e cumprimento de leis e regulamentos 

aplicáveis

2 ‐ Transparência dos atos, ações e decisões praticadas

3 – Planejamento das ações estratégicas com envolvimento das partes 
interessadas

4 – Aperfeiçoar resultados considerando o melhor uso dos recursos púbicos

5 – Gestão de desempenho e riscos objetivando 
a entrega de serviços públicos

6 – Monitoramento dos controles e independência das verificações realizadas

7 – Estruturação da organização, definindo papeis, responsabilidades e 
direitos decisórios

8 – Desenvolvimento de capacidades com foco em objetivos e metas 
definidas
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Fonte: Loureiro e Souza Neto  (draft)
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Serviços públicos digitais

A percepção do cidadão
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Quais são as maiores reclamações da sociedade 
sobre os serviços púbicos?

Burocracia e 
exigência 

repetitiva de 
documentos 

Comunicação
ineficiente e 
inadequada 

sobre os 
serviços

Indisponibilidade
dos serviços por 

falta de 
infraestrutura e 

servidores

Fonte: Ricciardi e Gonçalves (2016)
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54,9% dos domicílios 
possuíam acesso à internet 
em 2014

55% dos brasileiros 
residiam em municípios 
com acesso a banda larga 
móvel 4G em 2015

Fonte: PNAD, IBGE – 2014 e Telebrasil ‐ 2015 

44,6%

42,2%

56,5%

62,9%

58,2%

Proporção de domicílios com 
acesso à internet

2034100% dos brasileiros 
com internet

em internet em 

Acesso à Internet no Brasil
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Quem é o cliente do atendimento ao 
cidadão em SE?

64% usa transporte
público

Mulher de 20 à 25 anos

Fonte: Aroxa (2014)



Fonte: CETIC.br, 2013

Serviços públicos buscados



Fonte: CETIC.br, 2013
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Fazer download de documentos e formulários

Preencher ou enviar formulários

Consultar processos administrativos ou…

Fazer inscrição ou matrícula

Fazer emissões de documentos

Agendar consultas, atendimentos e serviços

Emitir boletos de tributos

PROPORÇÃO DE ÓRGÃOS PÚBLICOS FEDERAIS E ESTADUAIS, POR TIPO 
DE SERVIÇO DISPONIBILIZADO NO WEBSITE OU PÁGINA OFICIAL NA 

INTERNET

Serviços públicos disponibilizados



Burocracia – Excesso de exigências

"O Brasil acostumou‐se a substituir a aplicação do Código 

Penal (que pune com prisão o crime de falsidade) pela 

exigência prévia de atestados e certidões negativas. Por 

outras palavras, em vez de se colocar o falsário na 

cadeia, exige‐se de todos os honestos que comprovem 

com documentos que não são desonestos”
Hélio Beltrão



Burocracia – Excesso de exigências

País

Número de 
documentos e 
cadastros para 
o cidadão

Número de 
procedimentos 
para abertura 
de empresas

Número de dias 
para abertura 
de empresas

EUA 6 6 4,0

Portugal 3 3 2,5

Estônia 3 4 4,5

Chile 3 7 5,5

Brasil 20 12 102,5 (*)

* numero de 2014 Fonte: Bem Mais Simples Brasil, 2015



Quais os instrumentos que promovem a 
coordenação na prestação dos serviços públicos?

Serviço Público Serviço Público

Fonte: Ricciardi e Gonçalves (2016)
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Cidadão = Integrador de sistemas



Cidadão = Integrador de sistemas
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Serviços públicos digitais

A proposta do governo
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2015
TICs na agenda 
governamental

2000
Comitê Executivo de 
Governo Eletrônico

2010
Estratégia Geral de 

TI (EGTIC)

2015
Programa

Bem Mais Simples

2015 
Seminário Brasil 
100% Digital

2009
Carta de 

Serviços ao   
Cidadão     
(6.932/09)

2003
Comitês Técnicos 

de Governo 
Eletrônico

2005
ePING: padrões de 
interoperabilidade

2012
Infraestrutura          

Nacional de Dados     
Abertos (INDA)

Histórico do Governo Eletrônico



Estado como 
presença

vs. Estado como lugar

Novo paradigma almejado



1. Serviços 
informacionais

2. Serviços 
interativos

3. Serviços 
transacionais

4. Democracia 
participativa

Novo paradigma almejado



Valor Público (benefícios para a sociedade)

Expandir e inovar a 
prestação de serviços 

digitais
Melhorar a  

governança e a gestão 
por meio da tecnologia

Facilitar  e universalizar o 
uso e o acesso aos serviços 

digitais

Compartilhar  e integrar  
dados, processos, 

sistemas, serviços e 
infraestrutura

Serviços

Fomentar a colaboração 
no ciclo de políticas 

públicas

Ampliar e incentivar a participação na criação e 
melhoria dos serviços públicos

Aprimorar a interação 
direta entre governo e 

sociedade

Participação

Garantir segurança da informação e comunicação do Estado 
e o sigilo das informações do cidadão

Fomentar a 
disponibilização e o uso 

de dados abertos

Ampliar uso de TICs para 
transparência e publicidade à 

aplicação dos recursos

Informação

Princípios
Compartilhament

o 
de capacidade 

de serviço

Abertura e 
transparência

Foco nas 
necessidades 

do cidadão

Simplicidade
Serviços 
digitais 

por padrão
Segurança e 
privacidade 

Participação 
e controle 

social 

Inovação

Governo 
como 

plataforma

Estratégia de Governança Digital



EGD – Prestação de Serviços
Objetivos e iniciativas estratégicas

1. Estimular a cocriação de novos serviços digitais com a participação social 

2. Ampliar a prestação de serviços públicos por meios digitais
3. Promover ações de padronização da oferta de serviços públicos digitais

4. Expandir os serviços publicados no Portal de Serviços Públicos

OE.04 ‐ Expandir e inovar 
a prestação de serviços 

digitais.



1. Mapear e aperfeiçoar os processos de trabalho de prestação de serviços 

2. Implantar soluções de processo administrativo eletrônico de forma 
integrada  

3. Aprimorar cargos e carreiras públicos relacionados a governança digital

4. Promover o compartilhamento de boas práticas de governança e gestão

5. Desenvolver competências para a governança digital

EGD – Prestação de Serviços
Objetivos e iniciativas estratégicas



1. Incentivar a construção de interfaces para disponibilização de dados 
2. Implantar ferramentas que promovam a comunicação proativa com 

o cidadão 

3. Promover campanhas para disseminar a cultura de uso de serviços 
digitais 

4. Expandir as políticas de inclusão digital para alcance da sociedade 

5. Promover a utilização dos padrões de governo eletrônico

OE.06 ‐ Facilitar e 
universalizar o uso e o 
acesso aos serviços 

digitais.

EGD – Prestação de Serviços
Objetivos e iniciativas estratégicas



1. Implantar o catálogo de sistemas de informação do SISP

2. Compartilhar estruturas de datacenter e ampliar a oferta de serviços 
em nuvem nas empresas de governo 

3. Incentivar o desenvolvimento compartilhado de sistemas que 
atendam necessidades comuns observando o modelo do software 
público brasileiro

4. Integrar dados e informações das ouvidorias públicas

OE.07 ‐ Compartilhar e 
integrar dados, 

processos, sistemas, 
serviços e infraestrutura.

EGD – Prestação de Serviços
Objetivos e iniciativas estratégicas
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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
 Aderência à IDG
 Linguagem simples e objetiva - foco do cidadão

Principais funcionalidades
 Geração automática da Carta de Serviços eletrônica
 Importação de informações de serviços dos órgãos
 Integração com Barra Brasil
 Busca centralizada apenas em serviços do governo
 Estatísticas de acesso aos serviços do órgão no portal
 Acesso facilitado por meio de filtros: públicos-alvo,

categorias, órgãos e entidades públicas

Portal de Serviços
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Serviços públicos digitais

Debate
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It all starts  with a Digital Government
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End-User devices

Education
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Digital Country Transformation : e-
Estonia

E-Health

X-Road

i-Voting

e- Tax

Keyless Signature
Infrastructure

Digital Identity
Digital Signature

Re-imagining the Country for the New Economy
E-Residency     Data-Embassy    No Legacy law 



Intel Confidential 29

e-Estonia: Key Building-blocks & Impact

Impact of High Digitization 
• Open business in 10 minutes
• Declare Taxes in 3 minutes - 95% of Estonians
• Digital Signature saves 2% of GDP per year
• i-Voting 2.5 time cheaper
• 33% less queues in Hospital
• 84% of prescriptions are issued digitally
• The Health Information Exchange HIE is used by over 

98% of its population and national healthcare costs 
have fallen to 6% of GDP, making it Europe’s most 
cost effective

• Visits to the Estonia Tax and Customs Board reduced 
by more than 60%. In the first 9 months of 2015 
Estonian Companies have paid 125m euros more  in 
VAT than previous years.

https://e-estonia.com/components/
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Digital Country Transformation : Digital 
India

Transform India into a digitally empowered society and knowledge 
economy

National Fiber Network

Digital India
Aadhaar – UID System

Unified Payment Interface
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Digital India: Key Building-blocks & Impact

Transform India into a digitally empowered society and knowledge economy

Citizen Identity:
 +1B people enrolled
 Financial inclusion: +250M new bank 

accounts
 Aadhaar ID saving Indian govt about 

$1 billion annually by reducing 
corruption and leakage for the Indian 
government

Connectivity:
 Broadband spectrum allocated
 50K villages connected (Fiber)
 133K Common Service Centers
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Digital Transformation Assessment


