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INTRODUÇÃO 
O presente artigo tem como objetivo apresentar uma reflexão sobre o atual 

cenário digital e tecnológico dentro do setor público brasileiro, mostrando soluções e 

benefícios para a sociedade que será afetada diretamente e indiretamente com a 

aplicação de novos meios inovadores. Inicialmente faz-se uma reflexão sobre o que é 

transformação digital, para posteriormente ampliar a ideia sobre o conceito e mostrar 

como o Brasil está no cenário internacional. Outro ponto de grande importância a ser 

observado por todos os setores da sociedade é a transparência. Essas mudanças 

aumentam o acesso às informações, tornando o conhecimento mais democrático e 

inclusivo para aqueles que desejam aprofundar nas questões sobre a gestão pública 

através de plataformas digitais e de fácil acesso. 

 

PALAVRAS CHAVE:  setor público, inovação, eficiência, transformação digital, 

inclusão. 

 

This article aims to present a reflection on the current digital and technological 

scenario within the brazilian public sector, with solutions and benefits for society that 

will be affected directly and indirectly or by application of new innovative means. We 

will take as a starting point a reflection on what is digital transformation, then we will 

broaden the idea about the concept and how Brazil is within an international scenario. 

Another point that will be addressed and of great importance to all sectors of the 

population is transparency. So these changes increase the access to information 

making more democratic and even those who wish to have more in-depth knowledge 

about public management through digital platforms and easy access. 



KEYWORDS: public sector, innovation, efficiency, digital transformation, 

inclusion. 

 

1 – O QUE É TRANSFORMAÇÃO DIGITAL?  
  

A transformação digital veio com a 4° Revolução Industrial com intuito de fazer 

com que os processos das organizações tornassem mais rápidos e dinâmicos, sendo 

assim havendo uma conexão maior entre a população e as empresas tanto públicas 

como privadas (TADEU et.al., 2018).  Com o avanço da Tecnologia da Informação (TI) 

novas portas foram abertas para o surgimento e a popularização da internet que se 

tornou o pilar da revolução digital, encurtando a distância entre a informação e as 

pessoas e mudou radicalmente a forma como os usuários interagem entre si e de 

como as organizações aproximam a sociedade. 

Pensar em revolução digital não é apenas pensar naquilo que se tornou 

possível, mas também em uma mudança de expectativas em relação ao que se tornou 

o “novo normal”, outras possibilidades de resolução de problemas e otimização do 

tempo e dinheiro. 

Esse conceito de revolução digital muitas vezes, possui um senso comum ou é 

interpretado como a implantação da tecnologia no ambiente de trabalho, mas o seu 

significado é mais amplo. Basicamente ele surge como forma de facilitar processos 

que já estão sendo trabalhados nas organizações, porém com mais eficiência e 

também sugerindo uma nova agenda e departamentos pautados para o setor 

tecnológico nos locais de trabalho. (VECTRA, 2018)  

Uma palavra que vem ganhando força nas organizações que adentram ao 

mundo tecnológico tanto no âmbito público ou privado, é “adaptação” que significa a 

habilidade no ambiente que as empresas estão inseridas e que tem seus reflexos 

causados pela globalização e as disputas que ocorrem no âmbito interno e 

externo.  (PEREIRA et.al., 2015) 

Hoje algumas empresas públicas e privadas vivem grandes transformações 

digitais, demonstrando como há uma interação entre os funcionários e as evoluções 

tecnológicas. Esse processo surgiu com uma demanda dentro da sociedade, que está 

cada dia mais envolvida com esses meios. Todo esse ciclo envolvendo as inclusões 

digitais é fundamental para que atores participantes desse ambiente de mudanças ao 



se adequarem a esses meios, possam ter autonomia para tomar decisões dentro dos 

seus setores de trabalho com objetivo de executar ações com menos tempo e que 

gerem um maior número de resultados positivos. Mesmo com essa adequação, as 

organizações passam por um processo de desafios tanto em relação a facilitar o 

acesso e a economia de gastos e tempo, quanto a grande oferta de sistemas 

tecnológicos que aparecem como opção. Os administradores, gestores e líderes 

precisam ter cuidado para escolherem qual é o meio e a tecnologia mais eficiente que 

se encaixa melhor nas suas áreas, para uma melhor produção de forma que o seu 

manuseio possa impactar de forma positiva nos resultados. (PEREIRA et.al., 2015)  

Pelo fato de haver uma diversidade de opções tecnológicas, os gestores 

necessitam de cautela para selecionar alternativas que melhor se adequa a sua real 

necessidade e objetivo. Escolher e implementar de forma a conciliar as melhores 

tecnologias dentro do contexto organizacional consiste em uma atividade desafiadora 

que demanda um conhecimento prévio das possíveis mudanças e impactos 

organizacionais e financeiros. (PEREIRA et.al., 2015). 

 As novas tecnologias provocam debates sobre a sua inclusão em torno da 

sociedade e da administração pública, que enfrenta grandes desafios em suas áreas 

essenciais como educação, saúde, infraestrutura e segurança pública. Tais desafios 

devem ser solucionados com recursos, que muitas vezes, são considerados 

escassos. Sendo assim, vem a necessidade de racionalizar e automatizar os 

processos para viabilizar o aumento da eficiência na oferta de bens e serviços 

públicos. Uma forma de implementar processos tecnológicos dentro das organizações 

tanto públicas como privadas, seria por meio dos Sistemas de Informações que 

conectam meios tecnológicos e os funcionários. A cada demanda que aparece, 

diferentes tipos de sistemas de informações surgem inovando, com objetivo de suprir 

essas metas. (PEROTTONI, et.al. 2001) 

Segundo Perottoni et al. (2001), os Sistemas de Informação (SI) podem ser 

compreendidos a partir de três visões; Humana; Organizacional; Tecnológica. A Visão 

Humana envolve a interação das pessoas com os sistemas, ao alimentá-lo com dados 

e seguidamente, ao utilizar as informações resultantes em suas atividades. A Visão 

Organizacional expõe as influências geradas no SI a partir da cultura da empresa, da 

administração pública e do ambiente no qual estão inseridos. Finalmente, a Visão 

Tecnológica compreende a seleção da tecnologia a ser utilizada, estudando qual seria 

a melhor e mais eficaz para o seu grupo. Essas três visões estão inter-relacionadas 



quando o assunto é tecnologia no ambiente de trabalho. A implantação de SI assim 

como o seu entendimento pressupõe que o gestor leve em consideração o papel das 

pessoas, as mudanças organizacionais, a infraestrutura de tecnologia de informação 

e a necessidade de compreender que na era da informação o tempo se tornou um 

recurso escasso e o grande objetivo da implementação do SI é eficiência, reduzir tanto 

o tempo quanto os custos sem abrir mão da qualidade dos bens e serviços. 

(PEROTTONI, et.al. 2001)  

Embora algumas organizações públicas adotem algum meio de Sistema de 

Informação, observamos que ainda há um obstáculo para implementação devido às 

dificuldades burocráticas, graças a um ambiente que não há uma concorrência direta, 

alguns gestores não dão sentido e importância a captação de recursos nesses 

setores. (PEREIRA et.al., 2015) 

  

2 – VANTAGENS DA IMPLANTAÇÃO DA DIGITALIZAÇÃO DE SE RVIÇOS 

E PROCESSOS E NA ADOÇÃO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO  

  

Ao analisarmos as vantagens proporcionadas pela implementação de serviços 

digitais e sistemas de informação, observamos que há uma grande variedade de 

setores e também na agilidade e rapidez que podem levar uma equipe a ter mais 

eficiência. Dentre elas se destacam:   

• Economia de tempo  

A economia de tempo poderia fazer com que as equipes ampliem suas 

produções, adotando novas funções e planejando novas estratégias com a finalidade 

de trazer benefícios a toda sociedade. Além dos serviços públicos, como a obtenção 

de alvarás que anteriormente demandaria deslocamento das pessoas, manuseio de 

quantidade significativa de papéis e gasto excessivo de tempo, poderia ser 

completamente feito online economizando tempo e dinheiro. 

         

• Simplificação de processos  

A simplificação de processos além de facilitar o uso, leva a uma maior 

proximidade com a sociedade. Para a adoção da tecnologia, é importante que os 

funcionários das organizações tenham conhecimento para o manuseio e as técnicas 



de utilização desses novos instrumentos de trabalho. Otimizar e simplificar processos 

são desafios diários de grandes organizações e instituições sejam elas públicas ou 

privadas. Procedimentos manuais, preenchimento de formulários e envio de 

documentos são processos que poderiam facilmente migrar para uma plataforma 

digital. Softwares, programas e aplicativos de gestão são ferramentas que ajudam a 

simplificar, desburocratizar, acelerar e centralizar processos. 

         

• Um ganho significativo para os cofres públicos. 

A implementação de novas tecnologias alinhadas com um sistema de 

informação adequado para cada demanda em que as transformações digitais 

ocorrem, poderiam causar um efeito positivo aos cofres públicos com a redução de 

gastos. Sendo assim, os gestores teriam uma maior opção para escolher quais outras 

áreas mais necessitadas da sociedade poderiam receber investimentos, como saúde 

e educação. Estudos internacionais demonstram que os serviços digitais possuem um 

custo de 3% em relação ao serviço físico. Se analisarmos o cenário em que o Brasil 

vive na segunda década do século XXI marcado por crises em todo ambiente federal, 

estadual e municipal é fundamental aderir aos desenvolvimentos tecnológicos e aos 

Sistemas de Informação a fim de racionalizar gastos e também na possibilidade de 

aprofundarem ainda mais nas revoluções tecnológicas. (LECOM, 2018) 

 

• Transparência para todos.   

A adoção de novas tecnologias traria mais transparência, sendo mais 

democrático e justo aos que gostariam de compreender de forma mais profunda os 

gastos, investimentos, balanços, processos e procedimentos da administração 

pública. Outro ponto seria a melhora da imagem do setor público, pois estaria se 

adequando às mudanças e facilitando o acesso a qualquer pessoa com interesse em 

compreender melhor os gastos e investimentos feitos pelos gestores. 

                   

3 – QUAL É A REALIDADE NO BRASIL?  

Pode-se observar que o Brasil sofre com a falta de acesso à tecnologia, pois 

cerca de 70 milhões de pessoas, ou seja, 1/3 da população ainda não tem acesso à 

internet (DINO, 2017). Isso faz com que parte dos usuários que necessitem utilizar o 

serviço público recorram os meios mais antigos e mais demorados, causando assim 



um inchaço de demandas, o que, consequentemente impacta negativamente na vida 

de diversos brasileiros.   

“Atualmente, 102 milhões de brasileiros acessam a internet frequentemente. 

Digitalizar os serviços públicos pela ótica da eficiência reduz em até 97% o 

custo para o governo, enquanto remove do cidadão a exigência de 

deslocamento, espera em filas, certidões e autenticação de documentos, que 

são dificuldades enfrentadas atualmente no atendimento presencial”. 

(MONTEIRO, PLANEJAMENTO, 2017) 

 

Segundo dados da Escola Nacional de Administração Pública (Enap) 

atualmente somente 32% dos serviços públicos foram totalmente digitalizados, o que 

demonstra o enorme desafio para a implantação de um sistema mais tecnológico.  

Esses dados mostram a urgência em realizar uma ampliação e expansão da 

digitalização nos setores públicos. A baixa utilização acarreta em filas de espera e 

demora no atendimento, uso excessivo de papel, tinta de impressão e outros insumos 

da rotina administrativa. Levam também à má oferta na qualidade dos serviços 

públicos e a deficiência na interpretação de dados que subsidiam as tomadas de 

decisões na formulação de políticas públicas.  

O setor público não tem como objetivo o lucro, por esse motivo as evoluções 

digitais causam um maior benefício aos setores sociais. Países europeus, da América 

do Norte e também alguns asiáticos são exemplos de como essas vertentes impactam 

em cada um, pois a produtividade, agilidade e o tempo são afetados em grande escala 

de maneira positiva impactando na vida de cada um que usufrui de tais tecnologias. 

(VECTRA, 2018) 

Atualmente os setores públicos em todo o território nacional demonstram como 

o Brasil apresenta uma precariedade em relação às tecnologias. Esse fator causa 

atrasos e gera uma burocracia extrema. Outro ponto importante é a inclusão e como 

fazer com que os servidores saibam usufruir das tecnologias em prol da população.  

4 – QUAIS OS DESAFIOS PARA IMPLEMENTAR A TRANSFORMA ÇÃO 

DIGITAL?  

• Excesso de Burocracia 



Considerado pela população um dos maiores problemas na gestão pública, o 

excesso de burocracia alinha a escassez de recursos e demora dos processos, 

procedimentos e serviços, impactando diretamente na sociedade e no mercado que 

muitas vezes fica travado. Um estudo feito pelo Banco Interamericano de 

Desenvolvimento (BID) mostrou que esse problema causa perda da eficiência, tempo, 

dinheiro e produtividade e está presente em grande parte dos países latino-

americanos. Outro ponto que esse estudo afirma é o fator da corrupção, um problema 

evidente nesses países. Também foi constatado que países onde há maior 

digitalização dos processos e serviços, possuem menores índices de corrupção 

(FERRARI, 2018) 

Neste estudo feito pelo BID, que calcula o tempo médio necessário para a 

realização de um trâmite burocrático (em horas), de 19 países, o Brasil (5,5) assume 

a sétima posição, resultado inferior da Venezuela (5,3) e Guatemala (4,2). O Ranking 

é formado pelo Chile (2,2) e Costa Rica (3,1). Essa pesquisa também mostrou que os 

brasileiros precisam ir ao setor público mais de uma vez para resolverem seus 

problemas. Outro ponto é a questão da distância que dificulta o acesso para algumas 

pessoas, que necessitam se deslocar para outras cidades. (FERRARI, 2018) 

 

• Falta de integração e transparência de dados 

Uma das metas propostas pelo governo federal é promover a integração de 

dados, a fim de simplificar processos devido à exigência da informatização no envio 

de obrigações fiscais e trabalhistas. Uma das opções na integração de dados é a 

tecnologia da nuvem. Essa é uma das primeiras quebras de paradigmas que devem 

acontecer no setor público, pois são diversas vantagens que se tem, como por 

exemplo: redução de custos, aumento da eficiência operacional, mais facilidade para 

executar os negócios, cruzar dados, fazer gráficos e relatórios analíticos. O objetivo é 

repassar o processamento e armazenamento de dados para um servidor online onde 

o acesso a tais informações e dados seriam compartilhados. Sendo assim consegue-

se melhorar a comunicação entre os colaboradores.   

 

• Falta de centralização das decisões no cidadão e o uso correto da 

informação - comunicar e integrar 

Os interesses das diversas esferas de governo devem priorizar os interesses 

dos cidadãos para que estes estejam mais próximos do setor público e consigam 



acompanhar as ações tomadas. Os problemas e gargalos estão aparentes e claros, 

sendo necessário pensar fora do que já está dado. Ser inovador pode ser 

simplesmente conseguir fazer o óbvio de maneira correta trazendo as experiências 

pessoais da sociedade na decisão de processos e procedimentos sendo simples e 

conhecendo a realidade. É necessário saber usar as informações de maneira efetiva 

para gerenciar e tomar decisões assertivas de médio e longo prazo, usar dados e 

fazer experimentos rápidos e, assim, aprender com experiências a fim de minimizar 

erros e antecipar grandes problemas. 

 

• Falta de um mapeamento digital e criação de banco d e dados, a fim de 

subsidiar políticas públicas e promover a eficiênci a de serviços e bens 

públicos.  

Algumas iniciativas relevantes podem pensar em novas formas de 

comunicação e interação com a sociedade, como o uso de sistemas via Short 

Message Service – Serviço de Mensagens Curtas (SMS), aplicativos de 

acompanhamento e gerenciamento em tempo real pelo poder público e pela 

sociedade de uma cidade, com alertas de riscos, sejam eles de desastres naturais 

como tempestades, e problemas urbanos como áreas de risco e de vulnerabilidade, 

ou para monitorar locais com maior incidência de roubos ou outros crimes e locais 

onde há descarte irregular de lixo e podem ser espaço para a proliferação de foco de 

dengue e outras doenças e etc. A ação coordenada pelo poder público, autoridades e 

a sociedade civil pode trazer maior eficiência na constatação dos problemas e na 

rápida e efetiva resposta das autoridades as demandas que fazem parte da rotina do 

cidadão. 

Outra iniciativa, por exemplo, na área da saúde seria o uso de aplicativos que 

integrassem as unidades hospitalares de um município (upas, postos de saúde, 

hospitais) disponibilizando dados em tempo real sobre cada unidade, como a 

quantidade de médicos atendendo, a disponibilidade de vacinas e exames e unidades 

que estão com maior ou menor fluxo de pessoas. Tais iniciativas além de integrar a 

administração pública, autoridades públicas e sociedade observam maior 

transparência e assimetria das informações, subsidia, aprimora e reduz custos de 

políticas públicas. 

 

• Ausência de compreensão de que a transformação digi tal reduz custos  



A maioria dos gestores mais tradicionais entendem que a aquisição de um 

serviço ou software de tecnologia é um custo. Porém, na verdade esse gasto é um 

investimento, porque ele traz retornos em curto, médio e longo prazo. O fato é que as 

transações online são mais baratas que as realizadas pessoalmente, além de serem 

mais ágeis. No entanto, essa discussão esbarra no orçamento público que é limitado. 

É necessário entender os benefícios que podem ser obtidos no médio e longo prazo, 

e na economia de recursos e tempo tanto para a sociedade quanto para a 

administração pública. 

 

• Falta de solução de demandas pela união de agentes e 

empreendedores digitais                          

A parceria público-privada pode ajudar a administração pública na implantação 

e soluções de métodos inovadores para que efetivamente o setor público se adeque 

às transformações exigidas pelo mundo online.  As demandas podem ser sanadas por 

meio de discussões entre agentes públicos e empreendedores digitais, que visam a 

um objetivo comum, pois contar com parceiros mais experientes é o primeiro passo 

para a eficiência. É devido à união entre esses dois lados que se torna possível adotar 

novas tecnologias e saem formas inovadoras de administrar, gerir, coordenar e 

integrar com mais eficiência recursos escassos e uma sociedade cada vez mais 

conectada e exigente na responsabilidade com a coisa pública. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



REFERÊNCIAS: 

 

BLOGLECOM. Serviços digitais no setor público, por que impleme ntar?  
Disponível em: <https://www.lecom.com.br/blog/setor-publico-e-servicos-digitais/>. 
Acesso em: 24 mar. 2019. 
 
EXAME. Mais de 70 milhões de brasileiros não têm acesso à internet, diz estudo . 
Disponível em: <https://exame.abril.com.br/negocios/dino/mais-de-70-milhoes-de-
brasileiros-nao-tem-acesso-a-internet-diz-estudo-shtml/>. Acesso em: 24 abr. 2019. 
 
HAMILTON, Ferrari. Burocracia: Setor Público leva 5,5 horas para realizar único 
procedimento. Correio Braziliense , 11 Jun. 2018. Disponível: 
<https://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/economia/2018/06/11/internas_ec
onomia,687669/burocracia-setor-publico-leva-5-5-horas-para-realizar-unico-
procedime.shtml>. Acesso em: 29 abr. 2019  
 
PEREIRA, R. M. et al. A Informação de Processos Em Instituições Públicas: O caso 
da UNiversidade Federal de Viçosa. Navus , Florianópolis, v. 6, n. 1, p. 17-29, jan./mar. 
2016. Disponível em: <file:///C:/Users/1515720/Downloads/314-2027-3-PB (2).pdf>. 
Acesso em: 22 abr. 2019. 
 
PEROTTONI, Rodrigo et al. Sistemas de informações: um estudo comparativo das 
características tradicionais às atuais. Porto Alegre, ReAd , v. 7, n. 3, p. 1-28, 
2001.Disponível em: 
<http://gianti.ea.ufrgs.br/files/artigos/2001/2001_102_ReAd.pdf>. Acesso em: 07 
maio 2019. 
 
PLANEJAMENTO, Desenvolvimento e Gestão. Governo debate estratégia para 
digitalizar serviços públicos.  13 de Março, 2017. Disponível 
<http://www.planejamento.gov.br/noticias/governo-debate-estrategia-para-digitalizar-
servicos-publicos>. Acesso em: 24 abr. 2019 
 
TADEU, Hugo Ferreira Braga; DUARTE, ANDRÉ L. C. Moura; TAURION, Cezar. 
Transformação Digital: Perspectiva brasileira e busca da maturidade digital. Artigos 
Revista DOM , Nova Lima, v. 11, n. 35, p. 32-37, mai./ago. 2018. Disponível em: 
<https://www.fdc.org.br/conhecimento/publicacoes/artigos-revista-dom-33389>. 
Acesso em: 07 maio 2019. 
 
VECTRA. Transformação digital: quais os maiores desafios para o setor público?. 
15 de Março, 2018 Disponível em: <https://www.vectracs.com.br/transformacao-
digital-quais-os-maiores-desafios-para-o-setor-publico/>. Acesso em: 17 abr. 2019. 

 


