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Objetivos

• Identificar as 4 forças tecnológicas e as 
tendências de impacto no governo

• Identificar oportunidades do e-Gov para 
governos 
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Forças Tecnológicas

• Nuvem
• Rede Social
• Informação
• Mobilidade

Revolucionarão negócios e sociedade, com maior 
impacto nas organizações governamentais
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Tendências na TI de governo

• Espaços e redes de colaboração dinâmica
• Comoditização da infraestrutura e de 

aplicações não especiais de governo
• Necessidade de habilidades para processar e 

analisar informações, internas e externas
• Engajamento e redesenho dos processos e 

serviços de governo
• Oportunidades de inovar nas maneiras de 

trabalhar: local, horário, ferramentas,acesso
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Impactos no Governo:
as 4 Forças tecnológicas permitirão:

• Direcionar cortes de custos de forma mais 
efetiva e desafios financeiros sustentáveis

• Desenvolver novos serviços e soluções para 
problemas, considerados até então 
impossíveis

• Ampliarão as discussões do gerenciamento 
de TIC, suas entregas e retorno para a 
organização, e gastos nas organizações
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• Políticas:
– TIC é parte do negócio governo; do operacional 

ao estratégico; orçamento de projeto (incluir TIC)
– Definir política de onde reter/aplicar controle e 

onde deixar a decisão de tecnologia para 
unidades de negócios ou usuários

– Auxiliar usuários de negócios a escolher suas 
próprias tecnologias, assegurando princípios de 
integração e acesso à informação, arquitetura 
tecnológica e políticas de segurança

• do SISTEMA:
– Processos, hardware, software, integrações, 

ambiente e pessoas que comporão a solução

• do SOFTWARE:
– Funcionais e de qualidade

http://www.detran.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=313
http://www.cabinetoffice.gov.uk/news/ict-strategy-strategic-implementation-plan-deliver-savings-over-billion-pounds
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• Nuvem: apps.gov , G-cloud, Dados Abertos

• Mídias Sociais: Portoalegre.cc, USP/crimes

• Informação: Boston, BI-Paraná

• Mobilidade: PR:m.pr.gov.br, RS

https://www.apps.gov/cloud/main/start_page.do
https://www.apps.gov/cloud/main/start_page.do
https://www.apps.gov/cloud/main/start_page.do
http://dados.gov.br/
http://www.portoalegre.cc/
http://www.portoalegre.cc/
http://www.portoalegre.cc/
http://www.saocarlosagora.com.br/policia/noticia/2012/07/04/31662/universitario-cria-mapa-de-assaltos-praticados-neste-ano-na-regiao-da-usp/
http://www.cityofboston.gov/bar/home.asp
http://www.cidadao.pr.gov.br/index.php?mobile=1
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Governo Inteligente

“organização que aplica e integra: 
informação, comunicação e tecnologias 
operacionais para planejar, gerenciar e 
operar em múltiplus domínios, áreas de 
processos e jurisdições para gerar valor 
público sustentável”
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