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RESUMO 
Este artigo aborda os sistemas de governo abertos e colaborativos 
como ecossistemas digitais, construindo um arcabouço conceitual 
para definir, especificar e desenvolver soluções computacionais 
voltadas a apoiar a dinâmica de funcionamento e ampliar as 
relações de acesso à informação, participação, gestão de 
conhecimento, inovação e educação nos processos de relação 
cidadão-governo.  

Palavras-Chave 
Ecossistemas digitais, sistemas de informação de governo abertos 
e colaborativos, democracia eletrônica.  

ABSTRACT  
This article discusses the open and collaborative government 
systems such as digital ecosystems, building a conceptual 
framework to define, specify and develop computational solutions 
aimed at supporting the operating dynamics and expand relations 
of access to information, participation, knowledge management, 
innovation, and education in citizen-government relations. 

Categories and Subject Descriptors 
H.4.0 [Information Systems Applications]: General. 

General Terms 
Management, Design, Human Factors. 

Keywords 
Digital ecosystems, information systems of open and collaborative 
government, electronic democracy. 

1. INTRODUÇÃO 
A sociedade digital e em rede é uma realidade. Estamos vivendo 
em um mundo cada vez mais conectado e aberto, que abre novas 
oportunidades tanto para as organizações inovarem em seus 
negócios, como para clientes e cidadãos adquirirem mais 
autonomia e satisfação no uso de serviços. Segundo o Critical 
Friends [5]: “Em um contexto socioambiental, que se tornará 
cada vez mais complexo nas próximas décadas, as corporações e 
as organizações da sociedade terão de se abrir muito mais além 
do que imaginam atualmente, a fim de solucionar os novos 
problemas com os quais vão se confrontar no futuro”.  

Don Tappscott [22] afirma que a revolução tecnológica está 
mudando o mundo e que os 4 princípios para lidar com este novo 
mundo aberto são: colaboração, transparência, compartilhamento 
e “emponderamento” (empowernment) de clientes e funcionários. 
A realidade da sociedade e do trabalho em rede indica também 
que uma nova geração de profissionais nativos digitais desponta 
no mercado, altamente capacitados no uso de tecnologias e 
dispositivos de comunicação social, redes e mídias sociais. 

Os negócios e as organizações só se manterão competitivos se 
souberem administrar seus processos neste novo cenário, 
conectado e aberto. Ao mesmo tempo, o ambiente interno das 
instituições atuais precisará acompanhar a capacidade de interação 
e colaboração via tecnologia de seus profissionais, de forma a 
garantir a execução de seus processos de trabalho/negócio com 
tarefas mais complexas, menos burocráticas, com mais autonomia 
e qualidade e conectada ao ambiente externo. 

Este cenário não está restrito ao ambiente industrial e de mercado, 
mas envolve e tem reflexos também nas organizações públicas e 
governamentais. Entretanto, histórica e culturalmente, existe um 
afastamento entre as instituições públicas, seus cidadãos e outros 
atores e seu ambiente externo. Fala-se de cidadania, mas, na 
maioria das vezes, os cidadãos são tratados como usuários, 
consumidores e não cidadãos de direitos. Instituições são vistas 
como provedoras de serviços sobre os quais os cidadãos 
desconhecem suas condições e processos de funcionamento e 
cidadãos não se veem ou são vistos como agentes participantes e 
também agentes de Governo, aptos a compreender, discutir e 
tomar decisões a respeito do funcionamento destas organizações.  
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Recentemente, percebe-se a criação de diversas iniciativas para 
permitir esta aproximação: a Wiki Cívica1, Desafio Ágora Rio2, 
Pacto do Rio3, Rede Nossas Cidades4, Plataforma Brasil5, 
Orçamento Participativo Online6 da cidade de BH, e o Sistema 
Estadual de Participação Popular e Cidadã7 do governo do RS. 

Entretanto, a variedade de contextos de diálogo entre cidadãos e 
administração pública nos faz compreender que a construção de 
ferramentas para esta colaboração requer abordagens capazes de 
lidar com a crescente complexidade destes ambientes de 
governança eletrônica, que precisam de escalabilidade, 
flexibilidade e adaptação, se comportando em muitos aspectos 
como ecossistemas digitais. 

Ecossistemas Digitais (ECODigs) consistem em tecnologias 
facilitadoras e paradigmas para a promoção do desenvolvimento 
local endógeno, e processos de compartilhamento de 
conhecimento que fornecem serviços de TIC adaptados e 
personalizados para os cidadãos e as redes de negócios [23]. 

Sistemas de Informação de Governo Abertos e Colaborativos 
(SiGACs) apresentam características que sugerem sua abordagem 
sob a perspectiva dos ecossistemas digitais. Assim, o objetivo 
deste trabalho é estabelecer um paralelo entre os SiGACs e as 
características típicas de um ECODig. Este paralelo visa definir as 
bases conceituais para a definição de metodologias de 
desenvolvimento de sistemas computacionais para o apoio aos 
governos em suas necessidades de abertura e colaboração. 

O restante deste artigo está assim organizado: a Seção 2 apresenta 
as características dos SiGACs. A Seção 3 descreve o conceito de 
ecossistemas digitais e suas propriedades. A Seção 4 analisa os 
SiGACs como um ECODig. A Seção 5 discute as implicações 
desta abordagem. Por fim, a Seção 6 conclui este artigo.  

2. SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DE 
GOVERNO ABERTOS E 
COLABORATIVOS (SiGACs) 
A palavra ‘governo’ usualmente remete a instância máxima de 
administração executiva e liderança de um Estado ou nação. No 
entanto, o conceito original e mais amplo de governo se refere à 
organização e autoridade governante de uma unidade política, o 
poder de regrar uma sociedade e o aparato pelo qual o governante 
funciona e exerce autoridade. Neste sentido, o conceito de 
governo envolve não apenas a administração dita pública, mas a 
inter-relação, o diálogo e controle mútuo entre esta administração 
e a sociedade, ou seja, a co-participação. 

Por esta definição, todo sistema de informação estabelecido para o 
apoio a governabilidade de uma sociedade deveria ser, por 
natureza, aberto e colaborativo. No entanto, não é isso que é visto 
usualmente na sociedade em geral, sobretudo a brasileira. 
Cidadãos são comumente relegados à condição de usuários de 

                                                                 
1 Wiki Cívica: http://www.itsrio.org/civviki 

2 Desafio Ágora Rio: https://desafioagorario.crowdicity.com/ 

3 Pacto do Rio: http://www.rio.rj.gov.br/web/ipp/o-que-e# 

4 Rede Nossas Cidades: http://www.nossascidades.org 

5 Plataforma Brasil: https://www.facebook.com/pages/Plataforma-
Brasil/762865640427489 

6 Orçamento Participativo Online: https://opdigital.pbh.gov.br/ 

7 Sistema Estadual de Participação Popular e Cidadã http://www.participa.rs.gov.br/ 

serviços e a administração pública vista como um ator distante e 
pouco transparente.  

Entendemos como SiGACs os sistemas que abrangem pessoas 
(profissionais da administração e cidadãos), máquinas, softwares e 
processos para coletar, transmitir, processar e disseminar 
informação com o objetivo de possibilitar, sustentar e ampliar a 
participação e interação entre administração pública e sociedade, 
visando atingir níveis mais altos de governabilidade e democracia.     

O desafio de projetar ferramentas que apoiem a interação nos 
SiGACs reside em como identificar requisitos e projetar 
arquiteturas flexíveis capazes de considerar as características de 
distintos contextos de interação – o nível de engajamento e 
participação esperado; as estratégias e políticas organizacionais; 
os aspetos sociais, culturais e econômicos do públicos-alvo; 
regulamentações; e a infraestrutura de TI disponível [16].  

Nossa perspectiva é a de evitar acreditar que uma solução única 
será adequada para todos os contextos de co-participação [19, 20, 
25] e que o suporte efetivo é resultado de um processo de 
desenvolvimento específico para este domínio [24]. Este cenário 
de variabilidade torna o projeto de SiGACs um desafio que se 
inicia pela definição de um modelo conceitual que descreva suas 
propriedades principais. Neste artigo exploramos esta 
conceitualização a partir do paradigma de Ecossistemas Digitais, 
visando identificar as implicações desta visão para a definição de 
métodos de desenvolvimento e gerenciamento de SiGACs.  

3. ECOSSISTEMAS DIGITAIS 
Ecossistema é um conceito que tem suas raízes na biologia [7]. 
Um ecossistema é uma comunidade de organismos vivos (i.e., 
plantas, animais e microrganismos) em conjunto com 
componentes não vivos (e.g., ar, água e solo), e suas relações 
entre si e com o ambiente, interagindo como um sistema [21]. 
Muitas das atuais características atribuídas aos ECODigs foram 
inspiradas na observação dos ecossistemas da natureza [3].  

Os ecossistemas têm sido explorados em contextos tecnológicos 
como, por exemplo, os Ecossistemas de Software (ECOSs) [4, 18] 
que consideram as relações entre as empresas e comunidades de 
software sob o ponto de vista técnico, social e de negócios.  
Ecossistema digital (do inglês, digital ecosystem) é um paradigma 
emergente para inovação tecnológica. Consiste de uma 
infraestrutura digital auto-organizável com o intuito de criar um 
ambiente digital para as organizações conectadas em rede, 
provendo apoio à cooperação, compartilhamento de conhecimento 
e desenvolvimento de tecnologias adaptativas e abertas [12]. 

Um ECODig consiste em uma comunidade aberta, onde não há 
nenhuma necessidade permanente de controle centralizado ou 
distribuído. Uma estrutura de liderança pode ser formada (e 
dissolvida), em resposta às necessidades dinâmicas do ambiente 
[3]. Assim, os ECODigs promovem mudanças também nas 
tradicionais formas de comunicação, pois as organizações 
(públicas ou privadas) deixam de atuar como ilhas isoladas para 
compor um ecossistema interconectado por meio de técnicas de 
engajamento alavancadas pelas TICs [10].  

Boley e Chang [3] resumem as características essenciais dos 
ECODigs baseadas nos conceitos de agentes (entidades que se 
integram a um ambiente ou comunidade com base em seus 
próprios interesses) e espécies (tipos de agentes) e inspiradas na 
analogia com a biologia: 

(i) Abertura, Interação e Engajamento: A abertura se refere a 
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um ambiente virtual transparente, onde existe interação entre os 
agentes do ECODig visando o bem-estar social e o engajamento 
com outros para obter oportunidades e compartilhar recursos. Às 
vezes, a comunidade precisa se unir para se defender contra 
ameaças externas. Os agentes não serão capazes de sobreviver a 
menos que reconheçam que são interdependentes em relação a 
outras espécies deste ecossistema e que estejam dispostos a 
cooperar com elas [5]. 

(ii) Balanceamento: Harmonia, estabilidade e sustentabilidade 
dentro de um ECODig. Se alguma espécie está ficando 
desproporcionalmente tensionada ou dividida, todo o ecossistema 
pode entrar em colapso. No entanto, um único ponto de falha não 
precisa levar a um desastre, mas pode dar origem a um novo 
equilíbrio do ecossistema como um todo. 

(iii) Agrupamento por domínio e acoplamento fraco: As 
espécies compõem um ecossistema por escolha própria. Seus 
membros compartilham uma cultura, hábitos sociais, interesses e 
objetivos semelhantes. Cada espécie preserva o meio ambiente 
comum e é pró-ativa e receptiva para o seu próprio benefício. Ao 
mesmo tempo, os agentes percebem as vantagens da colaboração e 
existe um interesse mútuo comum entre as partes. Assim, possuem 
entusiasmo em participar do trabalho da comunidade. Eles são, 
portanto, capazes de viver juntos em comunidade e apoiar uns aos 
outros para a sustentabilidade do ECODig como um todo.  

(iv) Auto-organizável: Cada espécie é independente, auto-
habilitada, auto-preparada, capaz de se defender e sobreviver 
através da auto-coordenação. Os agentes de um ecossistema 
digital são capazes de agir de forma autônoma, tomar decisões e 
cumprir responsabilidades.  

4. SiGACs COMO ECOSSISTEMAS 
Um SIGAC possui diferentes tipos de stakeholders que 
correspondem às diversas espécies de um ecossistema – cidadãos, 
servidores, gestores públicos, instituições, processos, softwares e 
serviços, compreendendo os agentes do ecossistema. 

(i) Abertura, Interação e Engajamento: Os agentes em um 
SIGAC precisam interagir visando o bem-estar social e o 
engajamento dentro do sistema, aproveitando oportunidades e 
compartilhando recursos. As tecnologias de interação social são 
facilitadoras ao permitir a abertura e transparência da informação, 
a oferta de novos canais para a divulgação e coleta de informação, 
para a sensibilização mútua e participação. 

Nos SiGACs, o ecossistema deve se defender principalmente das 
ameaças da obstrução ao acesso à informação, a má aplicação de 
recursos, ao erro (má aplicação de regras), à insatisfação, e à 
desigualdade ou ao favorecimento específico (a corrupção). O 
equilíbrio deste ecossistema está na capacidade de seus agentes 
agirem e reagirem a estas ameaças por meio de canais de 
disseminação e troca de informação. O grande desafio está na 
necessidade de seus agentes reconhecerem esta interdependência e 
que estejam dispostos a cooperar com elas.  

(ii) Balanceamento: Capacidade de um ecossistema de equilibrar 
seu próprio comportamento não previsível e emergente. Em um 
SIGAC, o balanceamento está associado, em grande parte, às 
visões e opiniões distintas entre os agentes, associadas ao aspecto 
político deste sistema. Estas visões precisam ser compreendidas 
mutuamente, sob a pena de haver total obstrução ao diálogo e ao 
não aproveitamento dos conflitos.  

(iii) Agrupamento por domínio e acoplamento fraco: O atual 

ambiente tecnológico permite a comunicação multidirecional, à 
distância e em escala global. Os cidadãos são capazes de se 
organizar em rede para produzir conhecimento e criar grupos de 
ação específicos baseados em propósitos e interesses comuns, se 
utilizando ou se apropriando de ferramentas interativas 
disponíveis nos ambientes virtuais sociais. Por outro lado, 
comunidades relacionadas a domínios específicos da 
administração pública podem ser configuradas ao redor de 
iniciativa das próprias instituições. 

(iv) Auto-organizável: Transferência de poder entre os agentes do 
ecossistema. Para que o ecossistema esteja em equilíbrio, todas as 
partes – cidadãos, instituições, gestores e tecnologia – devem ser 
capazes de compreender e fazer uso de sua responsabilidade. Isto 
significa também a necessidade de aprendizado constante em 
relação ao funcionamento do ecossistema e sobre as 
consequências de suas decisões. 

5. IMPLICAÇÕES 
A literatura sugere que a co-participação civil segue uma escala 
onde a cada nível, cidadãos são dotados de maior capacidade de 
participação, discussão, e tomada de decisão [11]. Por meio desta 
escala, diferentes relações entre governo e cidadãos podem ser 
configuradas onde, nos níveis mais baixos, governos e cidadãos 
possuem responsabilidades bem distintas; em níveis mais altos, 
papeis e responsabilidades podem ser compartilhados. 

Araujo e Taher [1, 2] sugerem uma abordagem para sistematizar a 
especificação de ambientes de apoio para a participação eletrônica 
combinando decisões a respeito do nível de participação desejado 
e a identificação de diferentes requisitos de suporte: i) 
colaboração: requisitos que considerem as necessidades de 
comunicação, coordenação e percepção entre os atores [13]; ii) 
transparência da informação: requisitos que sugerem a habilidade 
dos atores em publicar informação de acordo com características 
de acesso, uso, apresentação, entendimento e auditabilidade [17]; 
iii) memória social: requisitos para o gerenciamento da memória 
social, discussões e decisões passadas [6]. Nesta abordagem, 
requisitos podem também ser impactados pela cultura existente e 
domínios específicos, determinando diferentes perfis de públicos-
alvo – nível educacional, idade, nacionalidade, experiência etc. Os 
objetivos de negócio das organizações governamentais – 
conformidade com legislação, melhoria de imagem, relevância ou 
obrigatoriedade na prestação de serviços, vantagens competitivas 
por promover participação e transparência – são também aspectos 
que afetam requisitos.  

A modelização de um SIGAC como um ecossistema avança nesta 
abordagem no sentido de que cada conjunto de requisitos nela 
proposto pode estar associado às diferentes características de um 
ecossistema, permitindo ao projetista de aplicações relacioná-las 
em termos de sua contribuição para o apoio efetivo do 
ecossistema em questão. 

Um contexto inicial de interação cidadão – governo que nos 
interessa projetar ecossistemas de apoio é na oferta de serviços 
públicos. Para executar estes serviços, instituições públicas 
tipicamente usam diferentes processos de negócio, transações e 
recursos intra e inter-organizacionais operando em plataformas 
TICs. A oferta de mecanismos adequados para uma relação 
democrática eficiente e efetiva exige das instituições públicas 
habilidades avançadas de gestão de seus processos internos [8], 
capazes de oferecer visibilidade e permitir a identificação das 
possibilidades de abertura e acesso à informação. 
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Neste contexto, os processos e sua tecnologia de gestão associada 
passam a atuar como agentes deste ecossistema. Tecnologias 
como Social BPM [9] vêm buscando integrar os sistemas de 
informação organizacionais, os sistemas de gerenciamento de 
processos de negócio (BPMSs), as tecnologias sociais 
(software/mídias sociais), e os ambientes organizacionais de 
comunicação e colaboração (Intranets, e-mail, redes sociais 
intraorganizacionais) de forma a ampliar a colaboração nas 
diferentes fases do ciclo de BPM [15] e entre os diferentes 
executores do processo [14]. Esta tecnologia se torna chave para o 
projeto e implementação destes ecossistemas. Para tanto deve ser 
explorada em sua capacidade de lidar com os requisitos 
identificados para o suporte do ecossistema. 

6. CONCLUSÃO 
Este trabalho apresentou o conceito de Sistemas de Informação de 
Governo Abertos e Colaborativos e o relaciona com as 
características de Ecossistemas Digitais, visando a proposição de 
metodologias e métodos para a especificação, construção e 
gerenciamento dos SiGACs como ecossistemas.  

Os trabalhos futuros desta pesquisa incluem: a estruturação do 
arcabouço para identificação de requisitos de apoio aos SiGACs 
baseado nas características de ecossistemas; a modelagem de um 
SIGAC com base no arcabouço definido; a definição de um 
método para o projeto e implementação de SiGACs em 
tecnologias de Social BPM e arquiteturas de serviços. 
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