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Desafios da Implantação da Estratégia de 
Governança Digital
• A importância da estratégia da governança digital

• Governos diferentes são diferentes

• Governança digital e controle

• Governança: novos papéis, mais participação

• Capacitação

• Modelo organizacional

• Restrições ambientais



A importância da governança digital para os 
governos

• Políticas Públicas

• Gestão Pública

• Oferta de serviços ao cidadão

• Exercício/ampliação da prática 
democrática





1 a 2,5%

E os nossos 
governos?



Propósito da EGD



Desafios da implantação

• Governos diferentes são diferentes, orgãos diferentes são 
diferentes, estruturas de TI diferentes são diferentes...



Grupos de municípios e estados

Grupo 1 - Maior Índice de Transparência (IT): 
mais populosos, com melhor PIB, Renda per 
capita, melhor IDH. Concentram-se sobretudo 
nas regiões Sul e Sudeste. 

Grupo 2 – Medianos: 
são aqueles que possuem perfil intermediário, 
nem tão pobres e pequenos, mas também não 
tão grandes e ricos. Concentram-se na região 
Centro-Oeste e Nordeste

Grupo 3 – Menor Índice de Transparência (IT): 
menos populosos, com menor PIB, menor 
Renda per capita e pior IDH. 

Grupo 2 
Medianos

Grupo 1
Maior IT

Grupo 3 
Menor IT



Localização dos Dados Abertos

Estados Municípios

Legenda



Governos diferentes são diferentes, órgãos...

Proporção de prefeituras com 
departamento de TI – 41%

Proporção de órgãos federais  e 
estaduais com departamento de 

TI – 84%

Níveis de maturidade ?
Planos de implantação 

diferentes?



Desafios da implantação

• Cultural: Governança digital = controle?



Cultura – governança digital = controle?
(Teodoro, Przeybilovicz & Cunha, 2014)

• Nas empresas pesquisadas, o 
objetivo da Governança é 
apenas parcialmente alcançado. 

• A representação social que os 
profissionais de TI têm de GTI é 
ligada a mecanismos de 
processos e a controle, o que 
tem consequência na prática 
profissional e na atuação dos 
profissionais. 

• Governança de TI consiste no 
sistema responsável pela 
distribuição de 
responsabilidades e direitos 
sobre as decisões de TI, bem 
como pelo gerenciamento e 
controle dos recursos 
tecnológicos da organização, 
buscando, dessa forma, garantir 
o alinhamento da TI às 
estratégias e aos objetivos 
organizacionais. 

Cultura da área de 
TI, Protagonismo do 

TCU:
Gestão vs Controle? 
Determina a ação...
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• Governança: novos papéis, mais participação



Governança
Concept of Governance (UNESCO/UN)
http://www.unesco.org/new/en/education/themes/strengthening-education-systems/quality-framework/technical-notes/concept-of-governance/

• Governance has been defined to refer to structures and processes that 
are designed to ensure accountability, transparency, responsiveness, 
rule of law, stability, equity and inclusiveness, empowerment, and 
broad-based participation. Governance also represents the norms, 
values and rules of the game through which public affairs are managed 
in a manner that is transparent, participatory, inclusive and responsive. 
Governance therefore can be subtle and may not be easily 
observable. In a broad sense, governance is about the culture and 
institutional environment in which citizens and stakeholders interact 
among themselves and participate in public affairs. It is more than the 
organs of the government.

Participação:
Forma,

Engajamento, 
Tratamento,
Feed-back
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• Capacitação : servidores, gestores, fornecedores,TI, ...

• Profissionais de TI, população?

Como implementar 
e capacitar
“em voo”?
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• Modelo organizacional



Formas organizacionais da TIC no Setor Público

MAINFRAME

REDES LOCAIS

COMPUTADORES PESSOAIS

INTERNET
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MOBILE

Novas formas 
organizacionais da 

TI pública?
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• Restrições ambientais

• Políticas, orçamentárias, financeiras, legislação

Pauta da TI?



Desafios da implantação 
(Adaptado de Weil&Ross)

• Deixar clara a criação de valor para o cidadão e o alinhamento de 
ações de governança digital à estratégia de governo/órgão

• Estabelecer princípios de governança digital numa decisão conjunta 
entre governo/órgão e área de TIC 

• Decisões de infraestrutura devem ser tomadas pelo governo/órgão

• Evitar que TIC descentralizada tome decisões sobre portfólio de 
aplicações (a não ser em aplicações específicas)

• Investimento em TIC – Deve ser uma decisão conjunta de 
governo/órgão + TIC (quando governo toma estas decisões, TIC deve 
ter posição estratégica, muito próxima do dirigente)
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