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Apresentação

A Edição Especial de 2022 marca o início da série de publicações do Mapa

de Governo Digital, estudo que busca mapear a evolução do processo de

transformação digital nos municípios brasileiros.

O Mapa de Governo Digital é uma ferramenta disponibilizada pela Secretaria

de Governo Digital do Ministério da Economia (SGD/ME) que apresenta

indicadores sobre o uso da tecnologia de informação e comunicação (TIC)

no setor público.

O objetivo é prover dados, informações e estudos sobre a evolução da

transformação digital nos municípios brasileiros, com atualização contínua.

O Mapa de Governo Digital disponibiliza, por meio de painel interativo,

indicadores relativos às dimensões de infraestrutura, governança, pessoas,

serviços e processos de TIC. São mais de 80 indicadores para explorar sua

cidade, provenientes, neste primeiro momento, da pesquisa MUNIC - Pesquisa

de Informações Básicas Municipais do IBGE.

Além dos dados desagrupados disponíveis, é possível consultar as análises

comparativas de seu município com sua região ou municípios do mesmo

porte.

Nesta edição especial, com o propósito de mapear as atuais expectativas,

demandas e percepções sobre a agenda da transformação digital

impactadas pelo período pandêmico, a SGD/ME disponibilizou a síntese dos

resultados da Pesquisa de Engajamento Digital dos Municípios.

A Pesquisa de Engajamento Digital dos Municípios foi feita nos meses de

fevereiro e março de 2022 com municípios brasileiros com mais de 200 mil

habitantes. A amostra teve a participação de 52 municípios entre entrevistas

em profundidade e resposta a questionário online. Colaboram nessa pesquisa,

representantes e gestores municipais que atuam nas áreas de tecnologia da

informação, modernização, governo digital ou área similar.

Com essa série de publicações, espera-se contribuir para o debate e

aprimoramento das políticas públicas de transformação digital, por meio do

uso intensivo de dados e evidências que sirvam de base para a tomada de

decisões no âmbito da melhoria dos serviços públicos.

Esta primeira edição completa da série de estudos está organizada em três

capítulos, precedidos por este sumário executiva:

1. Resultado da Pesquisa de Engajamento Digital dos Municípios;

2. Desafios Estratégicos a serem superados; e

3. Um olhar para o Futuro da Transformação Digital Municipal.

Neste boletim o leitor encontrará os principais achados da pesquisa de

engajamento, com sugestões dos municípios para destravar a agenda de

transformação digital nos próximos anos.

Todos estes conteúdos irão contribuir, também, para formulação

de estratégias de comunicação e engajamento dos municípios brasileiros a

participarem da Rede Gov.Br.

Boa Leitura!



A população brasileira está cada vez mais conectada e adaptada ao

mundo digital. Tal revolução tecnológica tem induzido governos, em

todos os níveis, a acelerarem a transformação digital e a adequarem seus

processos e serviços aos novos padrões da sociedade.

A agenda de digitalização da administração pública tem avançado no

Brasil e a pandemia de Covid-19 intensificou bastante esta tendência. A

crise sanitária aumentou a demanda social por serviços online e milhões de

brasileiros passaram a buscar os canais digitais dos governos Brasil a fora,

para solucionar seus problemas e se comunicar com os entes públicos.

O crescimento da demanda acelerou a oferta de serviços digitais em

todas as regiões do Brasil. As gestões municipais tentaram se adaptar na

medida do possível, muitas vezes sem planejamento e organização

prévia. O movimento recente foi positivo, mas evidenciou problemas

estruturais que precisam ser enfrentados para que se alcance níveis mais

avançados de digitalização municipal. A fragmentação e a falta de

integração dos sistemas existentes; a baixa cultura digital entre os

servidores públicos; e a necessidade de investimentos em estruturas

robustas de TIC para aumentar a segurança de dados e suportar os novos

serviços aos cidadãos, são somente alguns dos desafios a serem

enfrentados pelos municípios.

O período pandêmico provocou mudanças estruturais na gestão pública,

muitas delas irreversíveis, abrindo espaço para a escalada da

transformação digital e a oferta de serviços mais ágeis e eficientes aos

cidadãos.

A TRANSFORMAÇÃO DIGITAL nos 

municípios brasileiros

Contextualização

Fonte:  Johnson, Joseph. Countries with the highest number of internet users as of December 

2019. Statista.
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• Os municípios melhoraram a infraestrutura de TIC, mas antigos

problemas ainda persistem como a baixa integração de informações e

sistemas e a falta de transparência de dados.

• Os avanços nos aspectos de organização e governança de TIC são

positivos. A pesquisa indica tendência de institucionalização do

esforço de transformação digital em termos de estrutura e instrumentos

de planejamento e gestão.

• Boa parte do esforço de transformação digital é financiado

internamente pelas gestões, com recursos próprios. 77% dos municípios

pesquisados afirmam não contar com fontes de financiamento ou

parcerias externas para executar seus projetos.

• As duas principais motivações para transformação digital

apontadas são: a necessidade de melhoria dos serviços aos cidadãos

e a redução de custos de operação. Observa-se, também, o

deslocamento do esforço de digitalização dos "meios e processos de

apoio" para os "serviços finalísticos aos cidadãos".

• Avançam as novas formas de comunicação e relacionamento com

munícipes. A maior parte das prefeituras usam a internet e as redes

sociais para se comunicar e receber contribuições do cidadão.

• A pandemia acelerou a disponibilização de serviços digitais ao

cidadão e pressionou a estrutura das prefeituras a integração dos

serviços e processos.

A PESQUISA de Engajamento 

Digital dos Municípios

¹ Municípios diagnosticados na pesquisa web: Alvorada, Aparecida de Goiânia, Araraquara, Belém, Belo Horizonte, 

Brasília, Camaçari, Campinas, Caruaru, Cascavel, Caxias do Sul, Colombo, Divinópolis, Gravataí, Indaiatuba, Ipatinga, 

Itajaí, Juazeiro do Norte, Juiz de Fora, Limeira, Luziânia, Manaus, Marabá, Natal, Novo Hamburgo, Palmas, Petrolina, Praia 

Grande, Presidente Prudente, Rio Grande, Rio Verde, Salvador, Santa Maria, Santarém, Santos, São José do Rio Preto, São 

Luís, Uberlândia, Vila Velha, Vitória da Conquista. Municípios entrevistados: Barueri, Campo Grande, Cuiabá, Curitiba, 

Goiânia, Londrina, Maringá, Niterói, Rio de Janeiro, São Paulo, Teresina, Vitória.
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Os principais achados
O que representam os municípios acima de 200 mil hab, 

público-alvo da pesquisa.

Municípios participantes 

da pesquisa1

Fonte: IBGE.RAIS. Nota¹: PIB em trilhões de reais correntes.
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Os DESAFIOS ATUAIS da transformação digital municipal
Formulados a partir da indagação: “Quais os principais desafios atuais do seu município?"

• Inclusão digital do cidadão. Embora o Brasil ocupe o 36º lugar no

Índice de Inclusão Digital do Mundo(The Inclusive Internet Index, 2021,

o analfabetismo digital atinge 72% das pessoas desconectadas (33,12

milhões), segundo a pesquisa TIC Domicílios 2020.

• Contratação de soluções inovadoras. O arcabouço legal brasileiro

ainda dificulta a contratação de soluções tecnológicas no setor

público, sobretudo, de GovTechs e demais empresa do

ecossistema de inovação.

• Patrocínio das lideranças. A pauta de transformação digital

ainda não é prioridade junto aos centros da gestão pública

municipal. Dentre os principais motivos destaca-se a "incapacidade

político- institucional de gerir políticas públicas complexas".

• Segurança de dados. O Brasil é o 5° país do mundo que mais sofreu

com ataques de ransomware no 1º semestre de 2021

(SonicWall,2021). Segundo o relatório, o setor mais atingido foi o

governo, que apresentou uma alta de 917% em relação ao mesmo

período do ano anterior.

• Transformação de sistemas legados. O Instituto Gartner avalia que

mais de 85% das instituições adotarão o princípio ‘cloud first’ até

2025 e não serão capazes de executar totalmente suas estratégias

digitais sem o uso de soluções nativas da nuvem.

• Adequação de processos com foco no digital. Associação Brasileira

de Entidades Estaduais de TIC, destaca a ressignificação dos

serviços prestados no setor público por meio do redesenho de

processos/serviços públicos como uma das diretrizes necessárias

para suportar as estratégias de transformação digital no setor

público(GTD,2020).

• Adaptação as novas competências digitais. As competências

digitais dos servidores públicos são fatores determinantes para

transformação digital nos municípios. O gestor público do futuro

precisará atualizar suas capacidades técnicas para adaptar-se às

novas funções e às mudanças impulsionadas pela digitalização dos

serviços públicos.

• Retenção de times de tecnologia. A crescente valorização do

profissional de TIC no mercado dificulta a manutenção da

competitividade do setor público frente às condições salariais e

benefícios ofertados por mercado privado.

• Custos altos e dificuldade de acesso a recursos. Restrições

orçamentárias alinhadas ao alto custo das soluções tecnológicas

podem dificultar a execução de projetos de transformação digital

mais robustos, sobretudo, em munícipios de menor porte.
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Fonte: Elaborado por Macroplan com base nas entrevistas realizadas na Pesquisa de Engajamento Digital dos Municípios, mar/2022. SGD/CAF
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• Aceleração da modernização das infraestruturas de TIC: Para

preparar o município para a transformação digital em larga escala.

Destaca-se a necessidade de investimento nas estrutura de TIC

disponível e existente.

• Expansão e melhoria da conectividade: Expansão ainda maior da

cobertura da fibra ótica é apontada como fundamental para

melhoria da qualidade da rede de internet nas redes de

serviço descentralizadas e disponíveis a população.

• Migração para serviços em nuvem: Para atender o aumento da

demanda de digitalização de serviços e o volume exponencial de

dados gerenciados, é essencial a aquisição de serviços em nuvem

em larga escala para redução de custos e mitigação de riscos.

• Digitalização de carta de serviços públicos municipais: Tendência

de escalada de digitalização da carta serviços públicos ofertada

por municípios.

• Melhoria do atendimento ao cidadão: Simplificação e facilidade

são principais atributos na remodelagem dos processos e serviços

ofertados ao cidadão com foco na digitalização.

• Integração e interoperabilidade dos sistemas e bases de dados

governamentais: Para construir serviços integrados

e plataforma de governo único, o tratamento e a integração dos

sistemas e bases de dados dos órgãos municipais estão na agenda

prioritária dos municípios.

• Construção de plataforma multicanais de governo: Construção e

melhoria dos portais de serviços são apontados como meio de

convergir serviços digitais em um só local para facilitar o acesso do

cidadão.

• Consolidação da estratégia de transformação digital: A

institucionalização das estratégias de transformação digital e

planos setoriais são metas para garantir a continuidade das ações

planejadas em meio às trocas de gestão.

• Uso estratégico de dados: Governos municipais desejam cada vez

mais captar dados da ponta para construir políticas públicas

baseadas em evidências e melhorar seus processos decisórios.

• Implementação de novas tecnologias: o uso das novas tecnologias,

tais como Big Data Analytics, Inteligência Artificial, Iot, entre outras,

é ainda bastante incipiente em governos municipais, mas gestores

reconhecem o seu potencial para elevar a produtividade no setor

público.

INICIATIVAS ESTRATÉGICAS planejadas pelos municípios
Formuladas a partir da indagação: "Resuma quais serão os próximos passos do seu Município?"

Fonte: Elaborado por Macroplan com base nas entrevistas realizadas na Pesquisa de Engajamento Digital dos Municípios, mar/2022. SGD/CAF
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VISÃO DE FUTURO e expectativas
Principais aspectos apontados pelos municípios quando questionados sobre a Visão de Futuro

Fonte: Elaborado por Macroplan com base nas entrevistas realizadas na Pesquisa de Engajamento Digital dos Municípios, mar/2022. SGD/CAF
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✓ COMPARTILHAMENTO DE SOLUÇÕES: Estabelecer canais oficiais de

troca de conhecimento e o compartilhamento intermunicipal de

soluções inovadoras com foco na melhoria dos serviços ao

cidadão

✓ REGULAÇÃO MUNICIPAL: Consolidar as diretrizes da Lei Nº 14.129,

de 29 de março de 2021, Lei de Governo Digital, em nível

municipal.

✓ VISÃO DE LONGO PRAZO: Definir e institucionalizar planos de

transformação digital municipal de médio e longo prazo, alinhado

aos instrumentos de planejamento e orçamento dos municípios.

✓ INTEGRAÇÃO: Garantir a integração e interoperabilidade das

plataformas e novos serviços digitais.

✓ CLOUD FIRST: Adotar estratégia de priorização de nuvem para

garantir segurança de dados e reduzir custos de operação.

✓ COMPETÊNCIAS DIGITAIS: Desenvolver as capacidades digitais dos

servidores para estimular cultura de inovação no setor público

✓ ARTICULAÇÃO: Promover a articulação entre municípios, estados,

governo federal, academia e demais atores do ecossistema da

inovação para acelerar a implementação de práticas e soluções.

Caminhos para o fortalecimento 

da agenda de transformação 

digital em municípios
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Fonte: Elaboração Macroplan mar/2022




