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Problemas de

acesso a serviços públicos



Como disponibilizar de 
forma a facilitar a 
recuperação da 
informação?

Os governos de todas as esferas 
no mundo são os maiores 
produtores e consumidores de 
dados e informações*
Fonte: Organization for the Advancement of Structured Information Standards (OASIS)
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Causas Efeitos

Ações emergenciais Ações empreendedoras 

PROBLEMAS DE

ACESSO A SERVIÇOS 
PÚBLICOS

• Cidadão não entende a linguagem utilizada 
na divulgação dos serviços, 

• Não conhece a estrutura dos órgãos públicos 
e se sente perdido em uma quantidade 
crescente de informações;

• Não consegue se deslocar ao balcão.

• Cidadão não consegue ter acesso aos 
serviços;

• Suas necessidades não são satisfeitas;
• Imagem negativa e falta confiança no 

serviço público;

• Unificação de Canais;
• Criação do Portal de Unificado;
• Adequação da linguagem;
• Simplificação dos processos;
• Digitalização de serviços.

• Mutirão;
• Incentivo ao trabalho voluntário;
• Campanhas.



61%

492º

2,2 mi

Visitantes (mensais)

Taxa de abandono¹

Ranking Governo

¹ Indica, em percentual, quantos visitantes acessaram uma única página do site e em seguida saíram, sem continuar a navegação em uma próxima página.
2 Estimativa de quantidade de usuários de internet para 2016. Fontes: www.similarweb.com e http://www.internetlivestats.com/internet-users-by-country
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Usuários de internet2: 139 mi
Usuários de internet2: 60 mi88 mi
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Oferecer uma experiência única, agradável e 
fácil para os cidadãos brasileiros em canais 
digitais de governo (sites e apps). 

O que se quer?

Padronizar e unificar a maneira como cidadãos brasileiros 
consomem informações e serviços públicos nos principais 

canais digitais de governo (sites e apps).

Como fazer?



9756
DECRETO

11 DE ABRIL 
DE 2019



Art. 1º. Fica instituído o portal único “gov.br”, no âmbito dos 
órgãos e das entidades da administração pública federal direta, 
autárquica e fundacional do Poder Executivo federal, por meio do qual 

informações institucionais, notícias e serviços públicos prestados pelo Governo 
federal serão disponibilizados de maneira centralizada.

Art. 2º Para fins do disposto neste Decreto, consideram-se canais digitais 
os portais na internet e os aplicativos móveis que contenham 

informações institucionais, notícias ou prestação de serviços do Governo federal .

Art. 3º A Secretaria de Governo Digital da Secretaria Especial de 
Desburocratização, Gestão e Governo Digital do Ministério da Economia 

coordenará os processos de solicitação e autorizará o registro de 
domínios na internet e de aplicativos móveis nas lojas de 
aplicativos.



§ 1º  Fica vedado, a partir de 1º de julho de 2019, o registro de novos 
domínios “.gov.br” na internet e de aplicativos móveis em lojas de 
aplicativos pelos órgãos e pelas entidades da administração pública 
federal a que se refere o art. 1º sem autorização prévia e análise de 
conformidade, a ser disciplinada em ato do Secretário de Governo Digital 
da Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital do 
Ministério da Economia.

§ 2º  Será obrigatório, a partir de 1º de julho de 2019, a utilização do 
domínio raiz “gov.br”, acrescido de “/” e seguido do detalhamento do 
endereço, nos novos endereços de sítios eletrônicos do Governo federal.



§ 2º  Até 31 de dezembro de 2020, os órgãos e as entidades da 
administração pública federal a que se refere o art. 1º deverão:

I - migrar os conteúdos de seus portais na internet para o portal 
único, registrado sob o domínio “gov.br”; e

II - desativar os endereços de sítios eletrônicos existentes do 
Governo federal ou redirecionar o acesso para o portal único, 
registrado sob o domínio “gov.br”.



39
PORTARIA

09 DE JULHO 
DE 2019



Art. 3º O portal único "gov.br", instituído pelo Decreto nº 9.756, de 2019, tem como
objetivos:

I - centralizar em uma única plataforma o acesso a informações institucionais,
notícias e serviços públicos prestados pelo Governo Federal;

II - entregar aos usuários de serviços públicos uma experiência simplificada,
padronizada e única ao acessarem informações ou serviços dos canais digitais
do Governo Federal; e

III - dos canais digitais com foco na eficiência e economicidade dos gastos
públicos.







Fase 01 | Estruturação

Fase 02 | Estabilização

Fase 03 | Expansão

Disponibilizar a estrutura 
necessária para viabilizar a 
unificação de canais digitais:

1. Portal GOV.BR;
2. Governança de Apps;
3. Design System;
4. Normativos; e
5. Contratação.

Realizar a evolução das 
plataformas, correção de 
problemas técnicos, ajustes de 
fluxos de atendimento e 
processos de migração para 
possibilitar a adesão dos Órgãos.

Desenvolver processos  comunicação, 
capacitação com foco em:

• Migração de Apps
• Migração de portais institucionais
• Disseminação do Design System
• Unificação de apps (jornadas)

Planejamento







61,90%
Taxa de rejeição

Mobile: 74,09%
Desktop: 25,37%10,5 mi

Usuários

15,8 mi

Sessões

2m 03 s

Duração sessão

Dados estatísticos
Período do relatório atual: 13/04 a 10/05/2020



1.594 
domínios



Serviços

Um ecossistema 
baseado em



Taxonomia

Notícias

Órgãos

Serviços

Informações

Canais de 
Atendimento

Dados 
estatísticos

Um ecossistema 
baseado em 

serviços



Categorias

Subcategorias
Taxonomia

Notícias

Órgãos

Serviços

Informações

Canais de 
Atendimento

Nível de digitalização

Prazos

Avaliações

Sobre eventos

Sobre serviços

Informações institucionais

Sistemas

Transparência

Detalhes sobre a 
prestação do serviço

Acessos

Demanda

Desempenho

Publicações

Ouvidoria

Área de imprensa

Agenda/Eventos

Chatbot

Formulário/E-mail

Callcenter

Presencial

Dados 
estatísticos

Um ecossistema 
baseado em 

serviços



Como fazer parte da 
transformação digital 

no Governo?

DIGITALIZAÇÃO INTEROPERABILIDADE MIGRAÇÃO DO SITE 

INSTITUCIONAL
MIGRAÇÃO DE APPS DESIGN SYSTEM EM 

SISTEMAS

LOGIN ÚNICO



Migração do site 
institucional



Objetivo

Consolidar o Portal GOV.BR como 
plataforma única de oferta de informações 
e serviços públicos



Migração

Automatizada
01

Portais Plone IDG

Migração

via API
02

Outros CMS

Migração 

Manual
03

Criação de conteúdo



Pactuação

Preparação

Execução

Dinâmica | Ondas de migração

Seme e SGD Órgão, SGD, Secom e Serpro Órgão e Serpro
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A pactuação e a preparação devem ser realizadas em volume superior 
para evitar a migração em número inferior à capacidade
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Preparação

Pactuação

Execução



25 Portais Migrados

1. Casa Civil;
2. Governo Digital;
3. Portal do Software Público;
4. Portal de Serviços;
5. BrasilGov;
6. Planalto;
7. GSI;
8. SEGER;
10. SEGOV; CGU;
11. LAI;
12.ME;
13.Mapa;
14.MMFDH

15.EBSERH;
16.Startup Point;
17. Cidadania;
18.Desenvolvimento Social;
19.Esporte;
20.INPI;
21. Ibama;
22.Suframa;
23.Servidor;
24.MEC;
25.DNIT;



em 
migração

1. Ouvidorias – CGU;
2. Corregedorias – CGU;
3. Edu. Cidadã – CGU;
4. Gov. Aberto – CGU
5. E-Social;
6. Portal federativo;
7. Defesa;
8. Planejamento;
9. Fazenda;
10.Juventude;
11. Previdência

12. AGU;
13.Trabalho;
14.Sudeco;
15.MDIC
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Migração de 
Apps





Design System



/design







Felipe Cruz

felipe.cruz@planejamento.gov.br


