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O FUTURO DOS SERVIÇOS 
PÚBLICOS POR 

MEIO DO GOV.BR

VISÃO DO 
ESPECIALISTA

O cientista político, mestre em 
Sociologia e professor Fábio 
Vidal fala sobre a “Revolução 
digital por meio do Gov.Br”.

GOVERNO DIGITAL 
NO PIAUÍ

Parceria entre Governo do Piauí, 
BW3 e Estônia HUB abre novos 
horizontes no processo de digita-
lização do estado piauiense;

DIGITALIZAÇÃO 
MUNICIPAL

Rede Gov.Br alcança 87% dos ser-
viços digitalizados, mas tem difi -
culdades para estender  os serviços 
digitais aos municípios;



ANO 3 |  Nº 115 |  SEMANA DE 19 A 23 DE MARÇO DE 20232

GOVERNO DIGITAL 
NO PIAUÍ

DIGITALIZAÇÃO
MUNICIPAL

A transformação digital tem ca-
minhado a passos largos no 

Brasil e no mundo. De acordo com o 
Índice de Serviços Online, publicado 
pela ONU em 2020, o Brasil está na 
20ª posição no ranking de 193 paí-
ses usuários de redes de tecnologia 
de informação e comunicação (TIC).
Apesar de atualmente a digitaliza-
ção ser guiada pelo Governo Fede-
ral, estados têm tomado a liberdade 
de procurar soluções alternativas, 
como o Governo do Piauí, que se 
aliou a RW3 e Estônia HUB para 
potencializar o desenvolvimento 
da oferta de serviços digitais. A 
Estônia atualmente é o segundo 
melhor país na prestação de ser-

viços digitais, e essa parceria com 
o Piauí pode alavancar os meios 
digitais do estado, que, apesar de 
ter uma parceria com o Governo 
Federal no âmbito estadual, ainda 
carece de meios no nível municipal.
Guto Ferreira, especialista em 
GovTech, afi rma: “Além da óbvia 
economia para o município ou para 
o estado ao longo do tempo, quan-
do se fala em Governo Digital,  se 
fala em atender muito melhor o 
cidadão, reduzir fi las, otimizar todo 
tipo de atendimento e em ter da-
dos de inteligência para a tomada 
de decisões”. A nova parceria no 
Piauí pode servir de exemplo para 
os demais estados.

O Governo Federal anunciou que 
está próximo de concluir a di-

gitalização de todos os serviços 
prestados por ele. Esse fato, apesar 
de relevante, tem sido o oposto do 
processo no nível municipal. Atual-
mente, em todo o Brasil, apenas 170 
municípios têm integração com a 
Rede Gov.Br .
Analisando a pesquisa de informa-
ções básicas municipais do IBGE, 
é possível compreender o grau de 
digitalização entre as cidades com 
mais de 200 mil habitantes. Nes-
tes municípios, encontra-se um 
número relativamente grande de 
algum tipo de serviço pela internet, 
porém atividades mais práticas 

como agendamento de consulta s 
médicas ou matrículas escolares 
são encontradas em menos de 30% 
dos municípios.
O caminho oferecido pelo Gover-
no Federal para solucionar esse 
problema no nível municipal é por 
meio da Rede Gov.Br, e, para isso, 
o prefeito deve assinar o termo de 
adesão à Rede Nacional de Gover-
no Digital. As diretrizes, as compe-
tências e as condições para aderir 
à rede estão dispostas na Portaria 
n. 23 , de 4 de abril de 2019. Após 
a adesão, o município passa a re-
ceber apoio do Governo Federal e 
inicia-se  a digitalização de todos 
os serviços.

Foto: Governo do Piauí

Foto: Gov.br
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Ao pensarmos em uma revolução, é quase 
instantâneo imaginarmos um paradigma 

que é completamente modifi cado pela ação 
de grupos. Normalmente, a palavra revolução 
está associada a transformações profundas que 
alteram o contexto social, econômico, político 
e cultural de uma sociedade.
No livro “Os Inovadores”, escrito por Walter Isa-
acson, que conta a história das pessoas por trás 
das maiores inovações tecnológicas do mundo, 
o autor destaca a importância da colaboração e 
do trabalho em equipe na inovação, mostrando 
que as ideias são desenvolvidas por meio da 
combinação de conhecimentos e habilidades 
de diferentes indivíduos.

Desde Ada Lovelace (1815-1852) —a primeira 
programadora de computador — até o Google e 
a infi nidade de possibilidades que o mundo di-
gital nos oferece, tudo surgiu das contribuições 
e das etapas que foram sendo acrescentadas ao 
longo dos anos. A revolução digital que permitiu 
ao cidadão desfrutar das facilidades do Gov.br 
ainda não atingiu o seu ápice. Porém, vale 
destacar que, para que essa plataforma 
ganhasse a relevância que possui hoje, 
muito foi necessário.

O Gov.br foi idealizado pelo Ministério 
da Economia e pelo Serviço Federal 
de Processamento de Dados (Serpro) 
em dezembro de 2016. No entanto, os 
serviços oferecidos pela 
plataforma ganharam 
maior abrangência em 
2019, com as regras da 
unifi cação dos canais 
digitais do Governo 
Federal.

Atualmente, de acordo 
com a própria platafor-

ma, dos 4.715 serviços digitalizáveis, 89% já são 
digitais. Ainda nesta perspectiva, é possível 
observar que, em 2017, apenas 346 serviços 
digitais eram disponibilizados. Em 2023, esse 
número cresceu mais de 12 vezes, atingindo 
4.213 tipos de serviços inteiramente digitais. 
E, com esses serviços, um levantamento apre-
sentado pela Agência EBC estima que mais de 
145 milhões de horas por ano deixam de ser 
gastas pelas pessoas para obter serviços do 
Governo Federal.

A adoção de tecnologia nos governos é 
compreendida pela OCDE em três estágios. 
O primeiro deles é traduzido como governo 
analógico, no qual a utilização dos recursos 
tecnológicos está restrita às operações fecha-
das e de consumo interno do próprio governo. A 
segunda fase é do governo eletrônico, no qual 
foi possível estabelecer trocas com o cidadão, 
mas ainda seguindo um design analógico. Por 
fi m, a onda digital que presenciamos é baseada 

em soluções de análise de dados, na 
qual a confi ança e a validação de 

resultados são pré-requisitos para 
maior assertividade.

Sabe-se que a interação do go-
verno com a tecnologia não 
para por aqui. A revolução di-
gital em curso que tende a 
facilitar a vida do cidadão, dia 
após dia, é acompanhada de 
um acúmulo de conhecimen-

tos que são reutilizados e 
reinventados. Portanto, 
é dever de todo ges-
tor público manter-se 
atualizado e sempre 
buscar caminhos para 
a evolução.

A REVOLUÇÃO DIGITAL 
POR MEIO DO GOV.BR

VISÃO DO
ESPE
CIALISTA

É graduado em Ciência Política pela UnB e mestre em 
Sociologia também pela UnB, atua como professor e 
coordenador acadêmico na Faculdade Republicana, 
também é pesquisador e palestrante na Fundação 
Republicana Brasileira – FRB.

FÁBIO VIDAL

Foto: freepik.com
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