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Transformar serviços públicos pelo digital
Lançar a identidade digital.
Integrar serviços e sistemas de governo.
Consolidar canais digitais.
Otimizar uso dos recursos de TI.
Agilizar o registro de empresas.

Resultados
700 serviços transformados

anual
sociedade R$ 1.4 bi R$ 790 mi

governo

65 mi de solicitações
Atualização em 1º/05/2020

Passo a passo
1.Sensibilização do Alta Gestão ⇢

2.Designação de Gerente de Projeto ligado à Alta Gestão
3.Identificação de serviços
4.Identificação de canais digitais
5.Identificação de bases de dados para interoperabilidade
6.Elaboração minuta do Plano Digital
7.Aprovação do Plano Digital (Comitê Gestor)
8.Execução e Monitoramento do Plano

Esteiras de transformação
1. Balcão Digital
Sem critério para entrada
1. Login
2. Formulário padrão
3. Processo padrão
4. Integração SEI
5. Avaliação

3. Fluxo
Impacto/Economia
relevante
1. Login
2. Formulário customizado
3. Fluxo customizado
4. Integração SEI
5. Avaliação

5. Transformação pelo órgão
Enquadramento na janela de tempo do plano

2. Agendamento
Sem critério para entrada
1. Login
2. Formulário padrão
3. Agendamento
4. Integração SEI
5. Avaliação

4. Fluxo com integração
.Impacto/Economia relevante
.TI do órgão desenvolve integrações
1. Login
2. Formulário customizado
3. Fluxo customizado
4. Integração SEI
5. Avaliação
6. Integração com sistemas ou API’s

⇢

SEME/ SG

30 dias

90 dias -> 120 dias

30 dias

COMUNICAÇÃO
90 -> INTEGRADA
120 dias CONTÍNUA
MONITORAMENTO

PACTUAÇÃO

EXECUÇÃO

TREINAMENTO

30 dias

30 dias

+ ÓRGÃOS

AUTOMAÇÃO

30 dias

30 dias

(a depender da esteira)

SGD/ME + SEME/SG

PREPARAÇÃO

PACTUAÇÃO

Plano Digital

Plano do Serviço

Serviço Automatizado

do Órgão
- SEME/SG
- SGD
- GESTÃO DO ÓRGÃO

- COORD. DE
RELACIONAMENTO/SGD
- REPRESENTANTES
TÉCNICOS DO ÓRGÃO
- EQUIPE ITINERANTE *

- DEPARTAMENTO DE
SERVIÇOS
PÚBLICOS/SGD
- DONOS DO SERVIÇO

Atendentes do serviço
no órgão treinados

- DEP. DE OPERAÇÕES
COMPARTILHADAS/SGD
- COORD.
RELACIONAMENTO /SGD
-ATENDENTES DO
SERVIÇO

DISPONIBILIZAÇÃO À
SOCIEDADE

15 dias
Serviço Digital
disponível no Portal de
Serviços
- DEPARTAMENTO
DE OPERAÇÕES
COMPARTILHADAS/SGD
- COORD.
RELACIONAMENTO /SGD

Fim

Compromissos fundamentais
Indicação de Gerente do
projeto e Donos dos serviços
com poder decisório e com
domínio no tema

Transformação dos serviços
públicos com foco no
cidadão/empresa

Dedicação e
comprometimento do
Gerente de projeto e Donos
de serviços de forma
INTEGRAL

Realização de projetos de no
máximo 6 meses de
duração, com estrito
acompanhamento de
prazos.

↩

Eixo 1 – Transformação de Serviços
Objetivo: Identificar a situação atual e a situação ao final do prazo do plano, em
termos do número total de serviços e % de serviços digitais. O ideal é que, ao
final da execução do plano, o percentual seja 100%.
Atividades
1. Identificar a lista de serviços de atendimento ofertados pelo órgão;
2. Identificar, a partir da lista de serviços, aqueles com potencial de
transformação (não digital);
3. Pactuar como? (esteira) e quando? (trimestre) cada um dos serviços
identificados (item 2) serão transformados;
4. Preencher “Plano de Serviço” (esteiras 1 a 4) dos serviços que serão
transformados com a ferramenta BPMS da SGD;
5. Preencher diagnóstico dos serviços que serão transformados (esteira 1 a 4) e
daqueles que já foram digitalizados (solução própria) a partir de 2019;
↩

Eixo 2 – Unificação de canais
Objetivo: Identificar portais e apps do órgão, com vistas a adequá-los à estratégia de
unificação das informações institucionais, notícias e serviços públicos. Além disso, integrar
o login único e o módulo de avaliação aos sistemas existentes.
Atividades
1. Identificar os portais institucionais e definir cronograma para migração URL Gov.br;
2. Identificar os apps para migração para a loja “Governo do Brasil”;
3. Atualizar as informações de serviços do órgão (identificados eixo 1) no Portal Gov.br
(cadastrar editores);
4. Integrar o Acesso Gov.br* e o módulo de avaliação** a sistemas existentes.

* http://manual-roteiro-integracao-login-unico.servicos.gov.br/
**https://avaliacao.servicos.gov.br/api/avaliacao/manual

↩

Eixo 3 – Interoperabilidade
Objetivo: Integrar serviços públicos e sistemas para obtenção automática de informação,
desobrigando o cidadão e o governo no preenchimento de informações, na apresentação
de documento ou na validação manual de condicionantes.
Atividades
1. Verificar possiblidade de ofertar dados do órgão para outros órgãos
• Identificar API que já existem e precisam ser catalogadas;
• Identificar oportunidades de fornecimento de API.
2. Verificar interesse em obter dados de outros órgãos (consumo de APIs)
• Identificar integração de alto impacto na simplificação da prestação do serviço
ou na redução de custo;
• Identificar serviços públicos que devem se integrar às API ofertadas (CPF);
↩
• Levantar volumetria de consumo.

12

