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1. O que é o Governo Eletrônico (E-Gov) 

2. Contexto Histórico 

3. Programa de Governo Eletrônico Brasileiro 

4. Experiências do E-Gov 

5. Estudo de Caso 



 
 As ações do programa de Governo Eletrônico ligada à prestação de 

serviços públicos por meio eletrônico, ou seja, utilizando-se recursos de 
tecnologia da informação. 
 
 

 Essas (TIC´s), ajudam na automatização dos processos melhorando a 
relação entre governo e sociedade, oferecendo diferentes oportunidades 
ao cidadão de influenciar a gestão pública e exercer maior controle 
social sobre o Estado. 
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Metodologia do Trabalho 
 
 Coleta de dados, conceitos e exemplos; 

 Surgimento dos Governos Eletrônicos, seus antecedentes, fases e 

características; 

  Pesquisa que analisou exemplos de democracia digital do Brasil; 

 Estudo de Caso: Gabinete Digital 

 

 
 
 



 Governo Eletrônico ou e-gov é entendido como o uso das 

tecnologias da web (TIC´s) para promover informação em 

diferentes âmbitos: 

 

• Executivo 

• Legislativo 

• Judiciário 

• Público  - incluindo indivíduos e organizações 



 As atividades que constituem o Governo Eletrônico representam a 

automatização dos processos que já eram executados pelo 

governo, em papel ou nos escritórios. 



 G2C – Governo para Cidadão: Matrícula Escolar, IRPF 

 G2G – Governo para Governo:  SUS, SIAF 

 G2B – Governo para Empresas: Pregão Eletrônico 

 



Crise fiscal dos anos 1980  

+ 

Esgotamento do modelo de gestão burocrática  

+ 

Esgotamento do modo de intervenção estatal  

= 

Iniciativas de reforma e modernização do setor público e do Estado  

 



 1992 - Sistema Integrado de Comércio Exterior 

 1994 – Sistema Administração dos Recursos de Informação e 

Informática 

 1995 – Plano Diretor de Reforma do Estado 

 1997 – Grupo de trabalho sobre a Sociedade da Informática 

Decreto Presidencial de 3 de abril de 2000  

Grupo de Trabalho Interministerial.  



 Junho – Política de Segurança da Informação. 

 Setembro –Política de Governo Eletrônico; 

Proposta para o Poder Executivo Federal. 

 As ações deste Grupo de Trabalho em 

Tecnologia da Informação (GTTI). 

 Outubro – Decreto do dia 18 criou o Comitê 

Executivo de Governo Eletrônico (CEGE) 

 Dezembro – Pregão Eletrônico 

 

 

Nesse ano foram criados os 

portais da Rede do Governo 

(www.redegoverno.gov.br) e 

do Governo Eletrônico 

(www.governoeletronico.gov

.br) 
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 Lançamento do Modelo de Acessibilidade de Governo Eletrônico (e-MAG) 

 

Decreto nº 5.134, de 07 de julho de 2004 

 Criado o Departamento de Governo Eletrônico 

 Presidência extingue os grupos de trabalhos anteriores e cria OITO Câmaras Técnicas  

divididas nos seguintes temas: Implementação do Software Livre, Inclusão Digital, 

Integração de Sistemas, Sistemas Legados e Licenças, Gestão de Sites e Serviços Online, 

Infraestrutura de Redes e Gestão do Conhecimento e Informação Estratégica. 



REINHARD E DIAS (2005) 

 1950 a 1960 – Pioneirismo 

 1960 a 1970 – Centralização 

 1980 – Terceirização    

 A partir de 1999 – Governo 

eletrônico propriamente dito. 

DINIZ (2005) 

 1970 a 1992 – Gestão interna;  

 1993 a 1998 – Serviço e 

informações ao cidadão   

 A partir de 1999 –  Entrega de 

serviços via internet.  

1950       1960       1970         1980           1990    1992    1993                 1998           1999       







 



Aplicações que visem 

aumentar eficiência, eficácia 

e produtividade 
Ferramenta que permite o 

aumento de participação 

direta, aumentando a 

representatividade popular 

Importante instrumento 

de Programa de Estado, e 

não de governo.  



Está 

preparada? 

Responde ativamente 

com essa iniciativa? 



PREGÃO ELETRÔNICO 

  

 

 Adoção, pelo governo, de 
recursos da tecnologia da 
informação e da Internet, para 
aquisição de bens e serviços, 
por meio de contratos 
administrativos, de maneira a 
agilizar o processo licitatório e 
torná-los mais eficientes e 
imparciais. 
 



Pregão Presencial Pregão Eletrônico 

O fornecedor deverá estar presente para ofertar 

os lances 

Os lances serão ofertados eletronicamente pela 

internet 

Alta probabilidade de recursos O índice de recursos é bem inferior 

As licitantes tomam conhecimento das suas 

concorrentes no ato do pregão 

As licitantes não identificam as suas 

concorrentes 

Na ausência do licitante, este será representado 

somente por um único preposto, com poderes 

para formular propostas e praticas todos os 

demais atos inerentes ao certame 

O credenciamento do licitante ocorrerá 

mediante a atribuição de chave de identificação 

e de senha de acesso 

Declaração dando ciência de que a licitante 

cumpre plenamente os requisitos de habilitação 

exigidos no edital 

Os fornecedores somente serão habilitados 

quando do envio de propostas dentro do 

período estabelecido no edital 



CONSULTA DE PROCESSOS JUDICIAIS 

 Disponibilizado pelo Portal do 

Tribunal de Justiça, o sistema 

agiliza consultas e integra melhor 

a sociedade com o Poder Judiciário 

 

 Há ainda o recebimento gratuito 

dos andamentos do processo por 

e-mail. 





CONSULTAS  A CONTAS E IMPOSTOS 

 Serviços relacionados a 

Imposto de Renda, Pensões, 

licenciamento de veículo, 

IPVA, IPTU, multas de 

trânsito, luz, gás, água e 

esgoto, telefone... 

 

 

 





  



  



GABINETE DIGITAL 



O Gabinete Digital é um canal de participação e 

diálogo entre governo e sociedade.  

 

Vinculado à Secretaria - Geral de Governo, tem o 

objetivo de incorporar novas ferramentas de 

participação, oferecendo diferentes oportunidades ao 

cidadão de influenciar a gestão pública e exercer maior 

controle social sobre o Estado. 



1. Prêmio Bank Beneficiary Feedback Awards, concedido pelo Instituto do Banco Mundial; 

2. Prêmio CONIP de Excelência em Inovação na Gestão Pública Prof. Francisco Romeu Landi, 

concedido pelo Instituto de Estudos de Tecnologias para Inovação na Gestão Pública (ITIP); 

3. Prêmio E-gov, de excelência em governo eletrônico, concedido pela Associação Brasileira de 

Entidades Estaduais de Tecnologia da Informação e Comunicação (ABEP); 

4. Prêmio A Rede 2011, na categoria Inovação na Gestão Pública, promovido pela Revista A 

Rede; 

5. Prêmio TI & Governo 2011, na categoria e-democracia, concedido pela Plano Editorial. 

Em pouco mais de um ano de sua criação, o Gabinete Digital recebeu quatro prêmios nacionais e um 

prêmio internacional: 



 + de 2100 propostas recebidas 

 + de 240 mil votos 

 100 mil pessoas envolvidas 

 10 propostas priorizadas 

 

“Como governo e sociedade 

podem, juntos, promover a 

paz no trânsito?” 
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