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RELATÓRIO TÉCNICO CONCLUSIVO: MODELO DE COPRODUÇÃO DE 

SERVIÇOS PÚBLICOS DIGITAIS 

 

Tipo do produto no apêndice: 

Relatório Técnico Conclusivo 

Título do produto: 

MODELO DE COPRODUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DIGITAIS 

DIGITAL PUBLIC SERVICES COPRODUCTION MODEL 

Resumo: 

Apresenta-se um modelo de coprodução de serviços públicos digitais, com vistas a 

aproximar o desenvolvimento de soluções de serviços públicos às necessidades do 

cidadão e do governo, inspirado nas experiências da Empresa Mato-Grossense de 

Tecnologia da Informação (MTI). No contexto atual, a coprodução tem seu papel e se 

mostra uma tendência colaborativa para as organizações públicas e privadas. Ainda, o 

cidadão vem mudando seu perfil de apenas consumidor passivo de produto e serviço do 

governo, para um papel mais ativo. Dessa forma, os governos vêm adotando estratégias 

de utilização das Tecnologias de Informação e Comunicação como instrumento para 

prestação de serviços, informações e oportunizando canais para participação da 

população, permitindo construir modelos inovadores e diferenciados de gestão pública, 

o que baliza o denominado governo eletrônico ou digital. No contexto do Mato Grosso, 

não foi identificada a existência de modelos e métodos formalizados para coprodução de 

serviços públicos digitais entre governo e cidadão. 

Abstract: 

A model for the co-production of digital public services is presented, with a view to 

bringing the development of public service solutions closer to the needs of citizens and 

government, inspired by the experiences of the Mato Grosso Information Technology 

Company (MTI). In the current context, co-production plays a role and is a 

collaborative trend for public and private associations. Furthermore, citizens have been 

changing their profile from being a passive consumer of government products and 

services to a more active role. Thus, the government's adopting the use of Information 

and Communication Technologies as an instrument to provide services, information and 

providing channels for population participation, allowing the construction of innovative 

and differentiated models of public management, which marks the so-called electronic 

or digital government. In the Mato Grosso context, the existence of formalized models 

and methods for co-production of digital public services between government and 

citizens was not identified. 

Evidência do Produto  

Não se aplica 

a) a introdução do modelo está maior que o modelo em si...  
b) não tem que citar a sua dissertação, em algum lugar do doc? 
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RESUMO 

Apresenta-se um modelo de coprodução de serviços públicos digitais, com vistas a aproximar 

o desenvolvimento de soluções de serviços públicos às necessidades do cidadão e do governo, 

inspirado nas experiências da Empresa Mato-Grossense de Tecnologia da Informação (MTI). 

No contexto atual, a coprodução tem seu papel e se mostra uma tendência colaborativa para as 

organizações públicas e privadas. Ainda, o cidadão vem mudando seu perfil de apenas 

consumidor passivo de produto e serviço do governo, para um papel mais ativo. Dessa forma, 

os governos vêm adotando estratégias de utilização das Tecnologias de Informação e 

Comunicação como instrumento para prestação de serviços, informações e oportunizando 

canais para participação da população, permitindo construir modelos inovadores e 

diferenciados de gestão pública, o que baliza o denominado governo eletrônico ou digital. No 

contexto do Mato Grosso, não foi identificada a existência de modelos e métodos 

formalizados para coprodução de serviços públicos digitais entre governo e cidadão.  
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ABSTRACT 

A model for the co-production of digital public services is presented, with a view to 

bringing the development of public service solutions closer to the needs of citizens and 

government, inspired by the experiences of the Mato Grosso Information Technology 

Company (MTI). In the current context, co-production plays a role and is a collaborative trend 

for public and private associations. Furthermore, citizens have been changing their profile 

from being a passive consumer of government products and services to a more active role. 

Thus, the government's adopting the use of Information and Communication Technologies as 

an instrument to provide services, information and providing channels for population 

participation, allowing the construction of innovative and differentiated models of public 

management, which marks the so-called electronic or digital government. In the Mato Grosso 

context, the existence of formalized models and methods for co-production of digital public 

services between government and citizens was not identified.  
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INTRODUÇÃO 

A transformação dos serviços públicos digitais desafia os governos na adequada 

implantação de um Programa de Governo Digital, no tocante ao conhecimento para lidar com 

os dados, reengenharia de processos, codecisão e coprodução de seus serviços 

(ANTHOPOULOS, 2017). Assim, além das funcionalidades requeridas para o 

desenvolvimento de software, outros requisitos despontam como itens fundamentais para os 

serviços públicos digitais: usabilidade, acessibilidade, portabilidade, interoperabilidade, 

transparência entre outros. Ainda, há que se considerar que os usuários hoje não são somente 

consumidores de informações, mas também produtores, dessa forma, a qualidade da 

informação, ofertada a esses usuários é fundamental (SIMONOFSKI et al., 2017). A visão de 

um governo centrado no cidadão através da coprodução dos serviços públicos surge como 

uma tendência. 

Na mudança do perfil dos cidadãos para produtores de informações, é interessante 

contar com a visão na concepção de produtos e serviços do governo. A crescente evolução das 

Novas Tecnologias de Informação e Comunicação – NTICs proporciona apoio aos processos 

nas organizações públicas e privadas, criando um campo de oportunidades para as 

organizações alcançarem as necessidades de seus clientes (RASOOL; PATHANIA, 2014). 

No contexto atual, a coprodução tem seu papel e se mostra uma tendência colaborativa 

para as organizações públicas e privadas. Ainda, o cidadão vem mudando seu perfil de apenas 

consumidor passivo de produto e serviço do governo, para um papel mais ativo. Dessa forma, 

os governos vêm adotando estratégias de utilização das Tecnologias de Informação e 

Comunicação como instrumento para prestação de serviços, informações e oportunizando 

canais para participação da população, permitindo construir modelos inovadores e 

diferenciados de gestão pública, o que baliza o denominado governo eletrônico ou digital. No 

contexto do Mato Grosso, não foi identificada a existência de modelos e métodos 

formalizados para coprodução de serviços públicos digitais entre governo e cidadão. 

Na definição do experimento do trabalho de conclusão de curso de mestrado por 

diversas vezes foi necessário repensar a forma de trabalho à medida que a pesquisa e leitura 

sobre o tema foi se aperfeiçoando. E a grande dificuldade foi para estruturar a ideia geral do 

modelo, que só foi possível depois de planejar adequadamente o que se pretendia entregar no 

quesito técnico do modelo proposto. 
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O objetivo desse relatório técnico é apresentar um modelo de coprodução de serviços 

públicos digitais, com vistas a aproximar o desenvolvimento de soluções de serviços públicos 

às necessidades do cidadão e do governo, inspirado nas experiências da Empresa Mato-

Grossense de Tecnologia da Informação (MTI). O modelo é composto por fases e etapas que 

conduzem a administração pública em conjunto com o cidadão, nas definições de um serviço 

público digital, oportunizando o envolvimento do cidadão como seu coprodutor.
1
. 

MODELO DE COPRODUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DIGITAIS 

O Modelo de Coprodução de Serviços Públicos Digitais - CSPD está estruturado 

nos pilares da criatividade, design, inovação, governo, serviços públicos e tecnologia da 

informação. Desta forma, busca-se inspirar e fornecer insumos para que os gestores públicos e 

o cidadão possam coproduzir soluções inovadoras em serviços públicos digitais que 

contribuam com a real necessidade da sociedade, gerando valor público. 

O Modelo CSPD está estruturado em 6 fases independentes entre si e parcialmente 

iterativas: planejamento; inspiração; definição; cocriação; prototipação e validação e teste. 

Cada fase gera um conjunto de produtos, conforme representado na figura 1, que retrata o 

Modelo de Coprodução de Serviços Públicos Digitais. Este modelo está baseado nas 

metodologias Design Centradas no Usuário (DCU), Design Participativo (DP) e Design de 

Interação (DI), utilizando abordagem do Design Thinking, (DT), práticas de coprodução, 

design etnográfico e imersão ágil. Dessa forma, oportunizando suporte aos órgãos da 

administração pública para a CSPD, orientados pela perspectiva dos cidadãos e empresas, 

buscando maior eficácia e eficiência de seus serviços. 

                                                             
1
 Para apresentação do modelo em um único capítulo optou-se pela repetição de algumas informações sobre 

ele, incorporando as melhorias apontadas na verificação. Desta forma, o Capítulo ganha em independência, 

podendo ser utilizado diretamente pelos órgãos interessados na coprodução de serviços públicos digitais. 
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Figura 1 Modelo CSPD 

 

Fonte: Elaborado pela Autora. 

Cabe ressaltar algumas premissas, identificadas após estudos realizados e 

sondagens com analistas da MTI. Essas premissas são de fundamental importância para o 

sucesso e a eficácia do modelo a ser instanciado, visto que, em uma fase inicial de 

instanciação, necessita passar por um processo de aculturamento na coprodução de serviços 

públicos, na administração pública do Estado de Mato Grosso:  

a) Priorização das atividades perante o demandante;  

b) As pessoas destacadas para fazerem parte da equipe do projeto, principalmente equipe de 

TI, estejam abertas para experiências de coprodução; 

c) Equipe definida e fixa, não haver mudanças, principalmente nas fases de cocriação, 

prototipação e teste;  

d) Desapegar, reconhecer que o serviço deve mudar; 

e) Baixar a guarda, não mirar na perfeição, mirar no que é possível fazer no momento e nas 

oportunidades adiante;  

f) Evitar retrabalhos, melhorar o que já existe, conhecer o histórico do serviço, as 

experiências existentes; começar a partir das lições aprendidas;  
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g) O processo de desenvolvimento e demais processos do ciclo de vida do serviço seguirão o 

fluxo existente na MTI; 

h) Fazer amplamente a divulgação do serviço após sua implementação, conforme definido 

na fase de planejamento; 

i) Fazer a gestão e monitoramento do serviço, conforme definido na fase de planejamento. 

Mediante as dificuldades culturais na coprodução entre governo e cidadão, o 

modelo será o primeiro passo para o desenvolvimento de uma cultura de coprodução. 

Ressalta-se ainda a necessidade da evolução constante desse modelo, sendo muito importante, 

em um próximo momento, realizar a coprodução na etapa de identificação das demandas e na 

melhoria contínua dos serviços públicos digitais. 

Origem das demandas 

O modelo CSPD, não trata da definição das demandas a serem implementadas, de 

forma que elas poderão ter diversas origens: 

● Demandas dos órgãos do governo; 

● Demandas das Parcerias do governo; 

● Demandas Internas do governo; 

● Demandas Externas do cidadão. 

A demanda priorizada poderá surgir de um serviço público digital existente ou não, 

com o propósito de sua melhoria para atender à real necessidade do cidadão. Nesse modelo, 

apesar de ser de grande importância o envolvimento do cidadão desde a origem da demanda, 

partiu-se da premissa de uma demanda definida e priorizada pela sua origem, conforme 

descritas acima. 

Com a demanda definida, apresenta-se na próxima seção a Tabela 1 

Responsabilidades para a CSPD no Governo do Estado de Mato Grosso. 

Papéis para o modelo coprodução serviço público digital – Quem é quem? 

De acordo com Ferrarezi et al. (2018), o desafio de inovar no setor público 

demanda método, ousadia, patrocínio, parcerias, capacidades e articulação. Para fazer frente a 

esses desafios existe a necessidade de novos modelos de governança com as seguintes 

características: permissão para agir diferente; um espaço de exceção simbólico dentro de um 
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sistema fechado; coragem coletiva para pensar e agir de outras formas; perspectiva do usuário 

para apoiar as tomadas de decisão.  

Ainda, para esse Modelo CSPD, foi considerado como pré-requisitos distribuir os 

esforços das equipes em diferentes fases, de forma a não onerar os analistas e 

desenvolvedores dos processos da MTI e, buscar otimizar esse recurso. Para isso definimos 

papéis e responsabilidades para o modelo, como apresentado a seguir. 

Na Tabela 1, são apresentadas as responsabilidades para a CSPD, com a descrição 

dos papéis para o modelo, definindo as responsabilidades da MTI, órgão demandante - OD e 

atores envolvidos na demanda. 

Tabela 1 Responsabilidades para o Modelo CSPD 

Sigla Responsável Descrição Órgão 

GOV 

TIC 

Governança TIC Gestor responsável pela gestão, priorização e 

diretrizes das demandas de TIC 

Órgão TIC
2
 

EI Equipe de 

Inovação 

Facilitadores com domínio em práticas de 

inovação e do Modelo CSPD 

Equipe de 

Inovação 

GD Gestor 

Demandante 

Dirigente interessado na solução do problema. 

Geralmente do órgão demandante. A sua 

presença reforça a relevância da demanda e 

estabelece comprometimento público da equipe 

responsável pelo problema em dar 

continuidade. Participa da conversa inicial com 

gestores, das validações e da oficina de 

cocriação 

Órgão 

Demandante 

RP Responsável 

pelo problema 

Servidor do órgão demandante que tem a 

atribuição de resolver problema ou o desafio e 

acompanhar a todo o processo de criação da 

solução do serviço público. Sua participação 

em todas as etapas do modelo é essencial para 

garantir a continuidade e a gestão do serviço 

após sua implantação 

Órgão 

Demandante 

ED Equipe 

Demandante 

Equipe do órgão demandante, envolvida no 

processo, com conhecimento específico no 

problema 

Órgão 

Demandante 

AP Analista de 

Processos 

Analista do órgão demandante responsável pela 

gestão dos processos envolvidos no projeto 

Órgão 

Demandante 

RTIC Responsável TIC Servidor responsável pelas fases na TIC. 

Elabora proposta comercial. Sua participação 

em todas as etapas do modelo é essencial 

Órgão TIC 

                                                             
2 O órgão responsável pelo desenvolvimento dos serviços públicos digitais no Estado de Mato Grosso é 

representado pela Empresa Mato-Grossense de Tecnologia e Informação - MTI, que serviu de inspiração nesta 

pesquisa. 
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EA Especialistas no 

Assunto 

Pessoas com o conhecimento explícito e tácito. 

Os especialistas agregam conhecimento sobre a 

questão, qualificando a discussão; pessoas com 

experiência no assunto trazem entendimentos 

sobre as dificuldades e motivações de se lidar 

com a questão na vida real 

Diversos 

Serv. Servidores Servidores envolvidos na demanda Diversos 

Cidadã

o 

Cidadão Cidadãos atendidos pela demanda e 

coprodutores do SPD 

Cidadão 

ETI Equipe TI Analista de requisitos, Desenvolvedor e 

Responsável Infraestrutura TI 

Órgão TIC 

EP Equipe principal Equipe de inovação + Responsável pelo 

problema + Responsável TIC (Equipe engajada 

em todas as etapas)  

Órgão TIC 

Fonte: Elaborado pela autora. 

Com os papéis e responsabilidades bem definidas, o próximo passo apresenta as 

fases do modelo CSPD, que pretendem apoiar a administração pública, em conjunto com o 

cidadão, no processo de entendimento do propósito do serviço público digital demandado, de 

forma a atender a real necessidade do cidadão. 

Fases do Modelo CSPD 

Essa seção detalha cada fase do modelo CSPD e apresenta as etapas e descrições 

das principais atividades para coproduzir serviços públicos digitais com o cidadão. Assim, 

espera-se contribuir com o objetivo do Modelo CSPD, em apoiar a administração pública, em 

conjunto com o cidadão, no processo de entendimento do propósito do serviço público digital 

demandado, de forma a atender a real necessidade do cidadão.  

As fases do Modelo CSPD e seus produtos estão representados na figura 1, na qual 

foi destacado ao centro o objetivo do modelo, de coprodução do serviço público digital. 

Apesar de a figura conter uma sequência indicativa, as fases são independentes e parcialmente 

iterativas, podendo se relacionarem entre si, independente da fase de execução do modelo. 

Ressalto que o presente modelo se trata de uma proposta propícia para gerar 

inovações, pois não é um modelo engessado. A sequência de fases foi representada como uma 

sugestão a ser seguida, que poderá ser alterada, de acordo com as necessidades e 

especificidades da demanda. Uma iteratividade parcial das fases permite-se a volta as fases 

anteriores, caso haja necessidade, visto que o modelo trata-se de uma atividade que promove a 

inovação, pode ser necessário revisitar as fases para possíveis verificações e mudanças do 

planejamento validado. Ex.: Caso a demanda, nas atividades de ideação, após ter passado 
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pelas fases 1, 2, 3 identificar algo na fase de cocriação, que precise ser validado na etapa 2 e 

3, o modelo permite essa iteração parcial entre as fases. 

Cada fase e etapa do modelo podem utilizar diversas técnicas e abordagens, com o 

intuito de apoiar o resultado pretendido em cada fase, existem diversos Kits
3 

de ferramentas 

de inovação disponíveis. Porém, este Modelo CSPD não se limita a elas, podendo os 

envolvidos no projeto adequarem às ferramentas de acordo com as especificidades de cada 

demanda a ser trabalhada. 

A Tabela 2, que segue, apresenta todas as fases da proposta do Modelo CSPD. A 

tabela foi estruturada da seguinte forma: 

                                                             
3
 GOOGLE (Estados Unidos). Design Sprint Kit: Phases & Methods. 2018. Disponível em: 

https://designsprintkit.withgoogle.com/methodology/phase1-understand Acesso em: 15 jul. 2018 
GNOVA.ENAP KIT FERRAMENTAS: DESIGN THINKING E DESIGN SPRINT. 2018 Disponível em: 
https://repositorio.enap.gov.br/bitstream/1/4502/3/Kit_de_Ferramentas.pdf 
TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. DESIGN PARA SERVIÇO PÚBLICO.. IDEO. NESTA. 2019. 
https://portal.tcu.gov.br/lumis/portal/file/fileDownload.jsp?fileId=8A81881F6E23A66B016E28256EE90427 
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Tabela 2 Fases do Modelo de Coprodução de Serviços Públicos Digitais 

FASE PRODUTO ETAPA DESCRIÇÃO DAS PRINCIPAIS 

ATIVIDADES 

ENVOLVIDOS RESPONSÁVEL 

Entrada Demanda Recebida Demanda Receber demanda definida e priorizada Equipe principal Responsável do 

Problema 

Planejamento Canvas da Demanda 

(Proposta de valor, 

Atores, Finalidade, 

Benchmarking, 

Atendimento, 

Divulgação e Gestão) 

Proposta de 

Valor 

Definir a proposta de valor 

Idealizar solução criativa do problema da 

demanda 

Descrever os benefícios que o SPD pode 

oferecer 

Equipe principal 

Cidadão 

Servidor 

Responsável do 

Problema 

Atores 

envolvidos 

na demanda 

Mapear e categorizar perfil Cidadão 

Mapear e categorizar servidores, fornecedores, 

prestadores de serviço e demais atores 

Categorizar por segmento, conforme 

necessidades/ costumes 

Identificar  

Definir perfis dos voluntários 

Informações 

de 

Atendiment

o 

Descrever canais existentes ou sugestão novos 

Descrever locais, horários 

Desenhar fluxo do serviço existente e alternativo 

na sua indisponibilidade 

Descrever interface e interação entre órgãos 

Descrever documentação necessária 

Descrever protocolo/ agenda 

Equipe principal 

Cidadão 

Servidores 

Analista processo 

Divulgação Planejar plano de comunicação Equipe principal 

Gestão Planejar plano de gestão 

Planejar plano de monitoramento de indicadores 

de efetividade 

Equipe principal 
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Finalidade Conhecer legislação e normas 

Conhecer direitos e deveres 

Conhecer padrões de qualidade 

Equipe principal 

Cidadão 

Servidores 

Especialistas no 

assunto 
Benchmarki

ng 

Identificar setores, segmentos que possam ter o 

mesmo problema 

Verificar soluções semelhantes existentes 

Verificar tendências 

Responsável TIC 

Inspiração  Diagnostico 

Elaborado (Canvas 

Validado, Cenário 

Construído, Fluxo 

Processo Existente, 

Fluxo Processo 

Idealizado
4
, 

Voluntários engajados 

identificados) 

Construção 

de Cenários 

Identificar e engajar voluntários (cidadão e 

servidor) 

Entrevista com o Cidadão, Servidores e todos 

envolvidos na demanda 

Resgatar histórias e conhecer suposições 

observadas na fase 1 

Observar e experimentar a jornada do usuário 

Reconhecer padrões nas Informações 

Conhecer o ecossistema 

Elaborar Diagnóstico do problema 

Equipe principal 

Cidadão 

Servidores 

Especialistas no 

assunto 

Equipe de TI 

(Analista de 

requisitos) 
5
 

Analista processos 

Equipe de 

Inovação 

Definição  

 

Diagnóstico Validado 

(Problema Validado, 

Diretrizes Definidas e 

Priorizadas 

Análise de requisitos 

preliminar 

Proposta Comercial 

Preliminar Validada) 

 

Síntese das 

Informações 

do SPD. 

Gerar empatia com o problema da demanda 

Validar diagnóstico alinhado com a missão do 

governo e necessidade do ecossistema 

Validar definição do problema 

Priorizar e definir diretrizes das oportunidades de 

melhorias de acordo com os critérios ambientais; 

vontade política; pressão social, reflexo da 

mídia, maturidade do serviço 

Levantar requisitos preliminares 

Validar proposta comercial preliminar 

Equipe principal 

Governança TIC 

Cidadão 

Gestor 

Demandante 

                                                             
4 Se existir 
5
 Desejável, porém não obrigatório. 
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Equipe TI Definida 

Desenvolvimento SPD 

Priorizado 

Síntese 

Informações 

TIC 

Definir equipe de TI de acordo com o perfil do 

modelo 

Priorizar desenvolvimento projeto 

Elaborar proposta comercial 

Responsável TIC Governança TIC 

Cocriação 

 

Ideias Estruturadas 

Protótipo de Baixa 

Fidelidade 

Análise de requisitos 

revisada 

Nivelament

o das 

Informações 

Apresentação das fases anteriores 

Realizar dinâmica e gerar empatia 

Cidadão 

Servidores 

Equipe principal 

Equipe TI 

Governança TIC 

Gestor 

Demandante 

Equipe 

Demandante 

Analista de 

Processos 

Especialistas no 

Assunto 

Equipe Inovação 

Ideação Realizar brainstorming de ideias para solução do 

problema 

Criar soluções 

Verificar possibilidade de estratégias de 

gamificação, recompensa e crowdsourcing 

Estruturar ideias 

Cocriar Revisar a análise de requisitos 

Criar protótipo de baixa fidelidade 

Prototipação Protótipo de média 

fidelidade 

Análise de requisito 

revisada 

Protótipo Refinar as ideias estruturadas 

Obter feedbacks 

Revisar a análise de requisitos 

Criar protótipo de média fidelidade - versão 

simplificada, sem funcionalidades 

Testar internamente e com 5 usuários aleatórios 

Equipe principal 

Equipe de TI 

Cidadão 

Servidor 

Equipe Inovação 

Teste e 

Validação 

Solução SPD para 

desenvolvimento 

(protótipo media 

fidelidade validado; 

análise de requisitos 

revisada; fluxo do 

Teste Testar cenário real 

Executar correções 

Revisar análise de requisitos 

Revisar fluxo do processo 

Equipe principal 

Equipe de TI 

Gestor 

Demandante 

Cidadão 

Servidor 

Equipe Inovação 
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processo revisado; 

relatório lições 

aprendidas) 

Validação Validar protótipo média fidelidade  Equipe principal 

Equipe de TI 

Gestor 

Demandante 

Cidadão 

Servidor 

Equipe Inovação 

Saída Solução SPD para 

Desenvolvimento 

Solução 

SPD 

Registrar lições aprendidas em base de 

conhecimento 

Encaminhar o serviço especificado para área de 

desenvolvimento 

 Responsável TIC 

Fonte: Elaborado pela autora 

(Conclusão) 



 

 
 

 
 

 

A seguir, cada fase da tabela será explicada. 

FASE 1 – PLANEJAMENTO  

O primeiro passo do modelo CSPD, é a definição do escopo da demanda do 

SPD a ser concebido. Nessa definição é fundamental a identificação das necessidades e 

expectativas dos usuários, principalmente do cidadão, e a partir delas a apresentação de 

propostas de requisitos conforme a abordagem DCU, já apresentada nos capítulos 

anteriores. Na fase de planejamento, a participação do cidadão é fundamental, para a 

definição do escopo da solução. 

É preciso entender o problema através da avaliação das informações 

disponíveis, da entrevista com gestor demandante e do entendimento das necessidades e 

expectativas do usuário/cidadão. Em resumo, fazer uma imersão na demanda, de modo 

que permita garantir que a equipe principal conheça o problema para o qual busca uma 

solução inovadora de SPD, junto com o cidadão, e assim entenda sua relevância e defina 

todas as partes envolvidas e sua respectiva necessidade. 

Nessa primeira fase o projeto deve ser entendido e estruturado utilizando o 

modelo de negócio “Business Model Canvas” (Como? O quê? Quem? Quanto?) de 

modo que o projeto seja capaz de identificar os seus principais problemas e o grau de 

maturidade de sua oferta aos usuários. O CANVAS é um modelo de negócios 

desenvolvido baseando-se em conceitos do DT, além disso, é um modelo que permite 

que todo o negócio seja visualizado em uma única página, não necessitando da 

confecção de um documento extenso e repetitivo. (OSTERWALDER; PIGNEUR, 

2010). 

Conforme as atividades previstas nessa fase forem executadas, os campos do 

Canvas serão atendidos. Essa primeira fase do Modelo CSPD está dividida em 8 etapas 

que seguem: 

● Demanda: Receber demanda (definida e priorizada). 

● Proposta de Valor: Definir o propósito do SPD como a solução do problema da 

demanda ou a satisfação que a demanda precisa atender. Em geral, a proposta de 

valor é uma agregação, ou agrupamento, de benefícios que o governo, através do 

SPD, oferece ao cidadão. O cidadão idealiza a solução criativa do problema da 



 

 
 

 
 

 

demanda junto com o governo e apoia na descrição dos benefícios que o SPD pode 

oferecer. 

● Atores envolvidos na demanda: todo serviço tem um ou mais públicos-alvo 

específicos. A eficácia de um serviço público está diretamente relacionada ao 

conhecimento de seus atores e seus relacionamentos. Essa etapa define quem é o 

público alvo do serviço e o categoriza de acordo com seu perfil. Categorizá-los 

conforme seu segmento, necessidades e costumes, como, por exemplo, os seguintes 

perfis por sexo, idade, classe social, se possui um perfil digital, entre outros. Essa é 

uma atividade muito importante no modelo, por ele ser baseado no método design 

centrado no usuário, o quê significa explorar novas oportunidades de transformar o 

serviço público, em conjunto com o cidadão, a partir de sua visão. Identificar os 

voluntários e suas contribuições para a melhoria do serviço existente, uma sugestão 

para essa atividade é buscar as reclamações e elogios dos cidadãos nos canais de 

atendimento do serviço público. Isso implica em colocar o cidadão como cerne da 

solução, sendo assim investigar as necessidades, desejos e comportamentos das 

pessoas cujas vidas se queiram influenciar. Segundo Rogers; Sharp e Preece (2013), 

usuários são aquelas pessoas que precisam interagir diretamente com o sistema, 

software, aplicativo ou site. É importante que neste bloco se esclareça o tipo de 

relacionamento que se pretende estabelecer com cada segmento de usuário. Nessa 

atividade inicia-se a definição dos perfis dos voluntários e sua identificação e as 

estratégias de engajamento, de acordo com o público alvo categorizado.  

● Informações de atendimento: descrever todas as informações pertinentes ao 

serviço, canais de relacionamento e atendimento ao público existente ou sugestão de 

novos locais, horários, requisitos e documentações necessárias para obter o serviço. 

Desenhar fluxo do serviço existente com as etapas de prestação do serviço e 

procedimento alternativo ao principal, quando este estiver indisponível. Descrever 

caso o serviço tenha Interface e interações entre órgãos. Descrever documentação 

necessária para atendimento e se o serviço possui protocolo ou agendamento prévio. 

Fazer levantamento e análise de todas as reclamações referentes a serviços da 

instituição existentes em sua ouvidoria ou serviço de informações ao cidadão 

(BRASIL, 2018). Nessa etapa o envolvimento do cidadão é de suma importância 

para o levantamento das informações. 



 

 
 

 
 

 

● Divulgação: Elaborar um bom plano de divulgação do novo SPD, de forma a deixar 

planejado como divulgar para o cidadão sua existência e seus benefícios 

(ANTHOPOULOS, 2017). Definir em conjunto com o cidadão os melhores canais 

de divulgação. 

● Gestão: Elaborar um bom plano de gestão, de forma a garantir os recursos 

necessários para a manutenção e continuidade do SPD, que devem ser 

constantemente monitorados quanto sua eficiência e eficácia em conjunto com o 

cidadão. Elaborar um plano de monitoramento de indicadores de efetividade, de 

forma a definir em conjunto com o cidadão os indicadores e melhores práticas para 

o monitoramento do SPD, incluindo estratégias de avaliação constante pelo cidadão 

dos serviços prestados, para uma evolução contínuia do SPD. O modelo proposto 

limitou-se apenas à fase de coleta de dados do SPD. Dada a importância do 

monitoramento do SPD, desde a fase de concepção do serviço, necessita-se da 

elaboração de um plano de gestão, para ser seguido logo após a implantação do 

SPD (FERREIRA; PINHEIRO, 2017). 

● Finalidade da demanda: garantia de um direito ou a prestação de um dever ao 

usuário, sendo assim deve-se conhecer legislação, normas, bem como os padrões de 

mínimos de qualidade para a execução e fornecimento da demanda. Segundo 

Preece, Rogers e Sharp (2005), procedimentos, regras e legislação constituem-se em 

boas fontes de dados sobre os passos envolvidos em uma atividade. O cidadão nessa 

atividade apoia no reconhecimento das informações no intuito de contribuir qual 

requisitos precisariam de maiores destaques. 

● Benchmarking: processo de avaliação de serviços como sua demanda, por meio do 

qual incorpora os melhores desempenhos de outros SPD, semelhantes e/ou 

aperfeiçoados. É um excelente aquecimento, pois às vezes as melhores ideias já 

existem e precisam simplesmente, ser reaproveitadas, apresentadas em um novo 

contexto ou combinadas com outras ideais. É importante pesquisar SPD de setores 

relacionados ou paralelos à demanda e analisar problemas semelhantes e suas 

soluções. Avaliar estratégias digitais, realizar benchmarking para serviço digitais, 

avaliando seu progresso e seus resultados alcançados (ACCENTURE, 2014). 

Envolver o cidadão nessa etapa, com o intuito de buscar experiências similares para 

definir o reaproveitamento de alguma solução existente. 



 

 
 

 
 

 

Nessa primeira fase, o produto gerado é um Canvas, contendo as informações 

descritas nas etapas da fase, permitindo assim estruturar a demanda, com as informações 

necessárias para as validações com o gestor demandante do serviço, de forma clara 

resumida, permitindo visualizar e definir as estratégias para andamento das demais 

fases. A próxima fase, irá complementar e validar as informações e o fluxo definidos 

nessa fase. 

FASE 2 – INSPIRAÇÃO 

O objetivo é mapear as sensações e impressões sobre o problema a ser tratado 

em conjunto com o cidadão. Para tal, é necessário: colocar as pessoas no centro do 

processo; entender as pessoas de aspecto mais integral; e validar dados sobre a forma de 

acesso, o uso, a qualidade, a satisfação e as expectativas com o serviço prestado, sempre 

com o olhar do usuário do serviço, com base no mapa de atores e todas as informações 

do serviço especificado na etapa anterior. Assim, denota-se que a participação do 

usuário oferta uma definição de requisitos mais completa e precisa (MAIDEN, RUGG, 

1996). 

A ideia é observar o cidadão utilizando o serviço in loco e registrar seus 

comportamentos, experiências e reações. Fazer entrevistas, perguntar aos cidadãos, 

validar o que as pessoas dizem que fazem, resgatar histórias e conhecer suposições, 

participar no serviço, vivenciar o que o cidadão pensa e sente em cada momento, 

observar, experimentar e, por fim, reconhecer padrões nas informações. Essa 

observação traz insights imediatos e cria empatia ao enfrentar os desafios do dia a dia 

das pessoas. 

Segundo Preece, Rogers e Sharp (2005), pode ser muito difícil para os seres 

humanos explicarem o que fazem ou mesmo descreverem precisamente como realizam 

uma tarefa. É muito pouco provável que um designer obtenha uma história completa e 

verdadeira acerca dos stakeholders, por esses motivos fica explícita a importância da 

observação natural, para obter percepções que outras técnicas não podem oferecer. 

Importante perceber o serviço pelos olhos do cidadão que o recebe e dele se 

beneficia. Nessa fase, é importante conhecer as suposições de atendimento à demanda, o 

desafio no seu contexto, identificar tendências, resgatar histórias, mapear o ecossistema 



 

 
 

 
 

 

e definir cenários e as características do público alvo, de forma a se obter um 

diagnóstico do problema do serviço público digital. 

Para uma informação mais completa, o envolvimento com o cidadão é 

importante em diversos estágios dessa fase: a) durante o início, para se concentrar no 

foco; b) durante a pesquisa, para aumentar o conhecimento sobre a experiência dos 

usuários e o entendimento sobre uma situação dada; c) depois, para testar uma resposta 

aos conceitos e às ideias (FERRAREZI, LEMOS, BRANDALISE, 2018). 

Nesta segunda fase, os produtos gerados formam uma síntese do problema, 

um diagnóstico dos dados até o momento coletados, que são: Canvas validado, cenário 

construído, fluxo do processo existente e fluxo do processo idealizado
6
 e voluntários 

engajados identificados. 

FASE 3 - DEFINIÇÃO  

Na fase de definição são apresentadas as informações levantadas sobre o 

problema e os valores que devem ser entregues nesse SPD, uma síntese das informações 

do SPD para o gestor demandante e a governança TIC. Uma atividade importante dessa 

fase é gerar empatia do problema da demanda com os responsáveis dessa fase. Nada 

melhor que o próprio cidadão apresentar um case do problema, apresentar sua dor e 

participar das definições em conjunto com o gestor demandante para justificar a 

importância do SPD. 

Nessa fase, a equipe principal do projeto, munida de todas as informações 

sintetizadas em um canvas, fará uma apresentação para o gestor demandante e o 

responsável pela governança TIC, de modo a validá-lo. Apresenta-se também uma 

proposta comercial preliminar do SPD. A proposta preliminar comercial nessa etapa é 

uma estimativa de tempo, custo e escopo das variáveis da demanda, para um 

alinhamento das expectativas de todos os envolvidos. Dessa forma, o problema e o 

propósito da demanda serão validados, as melhorias identificadas conforme tempo e 

recursos necessários, para dar andamento nas próximas fases. 

                                                             
6 Se existir 



 

 
 

 
 

 

É nessa fase que o responsável pela governança TIC, define a equipe de TI, 

de acordo com o perfil do modelo e prioriza o desenvolvimento do SPD, conforme 

processos existentes no setor responsável pelo desenvolvimento de software da MTI. 

Destaca-se a importância dessas definições seguirem as premissas destacadas 

anteriormente, para o sucesso do modelo proposto. 

Os produtos da fase 3 - Definição são: o diagnóstico e o problema da 

demanda validados; as diretrizes da demanda do SPD definidas e priorizadas; a análise 

de requisitos preliminar validada; a proposta comercial preliminar validada; equipe de 

TI definida e o desenvolvimento do SPD priorizado. 

FASE 4 - COCRIAÇÃO 

Na fase 4 Cocriação, a equipe principal prepara uma estratégia para permitir 

um momento de nivelamento e alinhamento de informações e diretrizes definidas, no 

qual as dinâmicas devem criar empatia com todos os atores envolvidos. É fundamental 

um alinhamento inicial entre a equipe, com objetivo de compartilhar o que se sabe e o 

que é preciso saber, em relação ao contexto da demanda do SPD e definir os próximos 

passos. Os participantes dessa fase devem estar engajados na resolução do problema e, 

para isso, é preciso identificar criteriosamente esses atores, tendo em vista o nível de 

compromisso e as possíveis contribuições de cada um (FERRAREZI; LEMOS, 2018). 

A fase 4 é a mais intensa do modelo, da qual todos os atores e interessados no 

serviço devem participar. As participações indispensáveis dessa fase são a da equipe de 

TI, composta pelos analistas de requisitos e dos desenvolvedores, que trabalharão na 

produção do software final; a do gestor demandante do serviço ou o responsável pelo 

problema com a anuência para as validações de insights; e dos cidadãos voluntários, 

conforme os perfis definidos nas etapas anteriores, pois são o participante mais 

importante de todos. 

Para transformar pesquisas e informações em soluções é preciso passar por 

um processo intermediário de síntese e interpretação. Isso requer filtrar e selecionar a 

informação, traduzindo insights sobre a realidade atual em oportunidades para o futuro. 

Essa fase tem como intuito gerar ideias inovadoras para o tema do projeto e, para isso, 

utilizam-se os resultados da fase de escuta e análise, para estimular a criatividade e 



 

 
 

 
 

 

gerar soluções que correspondam ao contexto do assunto trabalhado. O objetivo é 

envolver diferentes atores, pois, a partir da colaboração é possível encontrar novos 

olhares sobre o problema. 

Esta também é a parte mais abstrata do processo, quando a equipe 

transformará necessidades concretas dos indivíduos em oportunidades, a partir das quais 

serão ideadas propostas de soluções para, em seguida, algumas serem colocadas em 

teste. 

Na fase de cocriação a equipe finaliza a direção ou o conceito a ser 

prototipado. Essa etapa irá traduzir as ideias em soluções tangíveis. Para gerar ideias 

inovadoras, são recomendadas ferramentas úteis, como a tempestade de ideias 

(brainstorming) e a matriz de posicionamento. 

Brainstorming é uma técnica para ser usada em momentos exploratórios de 

geração de diversas ideias criativas. Geralmente realizado em grupo, é um processo 

criativo conduzido por um moderador, responsável por deixar os participantes à vontade 

e estimular a criatividade, sem deixar que o grupo perca o foco (MARCH et al., 2003). 

Na fase de Ideação, o brainstorming possibilita uma abordagem rica para gerar ideias 

sobre questões relevantes que nasceram durante as fases de planejamento e inspiração, 

tanto para solucionar pequenos desafios, quanto problemas complexos. 

Nessa fase de cocriação, quando há inúmeras ideias, em um momento é 

relevante a avaliação e a seleção das mesmas e a criação de soluções, de modo que as 

ideias e soluções mais estratégicas sejam selecionadas para serem prototipadas. 

O produto da fase 4 é um protótipo de baixa fidelidade testado minimamente, 

análise de requisitos revisada e um pacote de ideias estruturadas, com potenciais 

soluções, que seguem para a próxima fase para serem prototipadas. 

FASE 5 – PROTOTIPAÇÃO 

Na fase de geração de protótipos, a equipe principal e a equipe de TI, 

trabalham em conjunto com o cidadão para criar um protótipo. Nessa fase são tomadas 

muitas decisões em torno da demanda do SPD, com o objetivo de criar um protótipo 

que seja real o suficiente para ser validado de forma rápida. Para Rogers; Sharp e Preece 



 

 
 

 
 

 

(2013), “um protótipo é uma representação limitada de um design, a qual pode ser um 

esboço em papel de uma tela ou um conjunto de telas, (...) uma maquete tridimensional, 

seja ela de papel ou cartolina, ou um simples conjunto de telas vinculadas por 

hyperlinks”.  

O protótipo criado nessa fase deve ser testado rapidamente. Indica-se testá-lo 

internamente com colegas que não foram envolvidos e com mais 5 usuários aleatórios, 

conforme defendido por Nielsen e Landauer (1993).  

A prototipação é defendida por Sommerville (2011), como uma versão inicial 

de um sistema de software, que pode ser usado para demonstrar o conceito do produto e 

também como maneira de controlar os custos, além de auxiliar na antecipação de 

mudanças e permitir que os envolvidos possam ver o quão bem o produto está alinhado 

com a ideia produzida. Além disso, vale ressaltar que o uso de prototipação é uma 

técnica muito utilizada por empresas, em especial quando métodos ágeis são adotados 

(BALDUS; MACIEL; SOUZA, 2012). Nesse contexto, o “protótipo”, de uma maneira 

um pouco diferente do desenvolvimento de produto padrão, permite uma representação 

do que foi imaginado na fase de cocriação. Cria-se exatamente o necessário para tornar 

o protótipo real o suficiente, para obter uma resposta autêntica dos usuários que o 

testarão. Ressalta-se ainda que protótipos não precisam ser executáveis para serem úteis, 

até mesmo a produção em papel, de protótipo da interface do usuário do sistema, pode 

ser eficaz em ajudar a refinar o produto (RETTIG,1994 apud SOMMERVILLE, 2011). 

Os produtos da fase 5 – Protótipo, são: o protótipo de média fidelidade e a 

Análise de Requisitos revisada da solução.  

FASE 6 –- TESTES E VALIDAÇÃO 

Nessa fase, logo após a construção do protótipo de média fidelidade, na fase 

anterior, que foi minimamente testado e aprimorado, o mesmo é apresentado para o 

gestor demandante, para sua validação. Com o protótipo validado, passa-se para a etapa 

de testes em cenários reais. Nesse momento de testes em cenário real, avaliamos o 

desempenho da solução e realizamos as melhorias. O teste em cenário real tem a 

intenção de garantir que o protótipo atenda ao que o cidadão realmente necessite antes 

de grandes investimentos de tempo e dinheiro no desenvolvimento da solução 



 

 
 

 
 

 

(TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO, 2019). Os testes de usabilidade envolvem 

avaliar o desempenho dos usuários típicos na realização de tarefas para os quais o 

sistema foi projetado (PREECE; ROGERS; SHARP, 2005). 

Objetiva-se testar, com o maior número de usuários possíveis, buscando 

observações para melhorias na solução. Após a fase de testes e correções, deve-se 

registrar as lições aprendidas em base de conhecimento de melhores práticas. É também 

o momento de fazer as atualizações nas análises de requisitos e nos fluxos do processo. 

Depois de tudo executado, deve-se preparar documentação para encaminhar para a fase 

de desenvolvimento, que seguirá o fluxo do processo de desenvolvimento da MTI. A 

última etapa é a avaliação do que está sendo construído, para tanto são realizados testes 

que determinam a usabilidade e aceitabilidade do produto, exigindo alto nível de 

participação dos usuários, pois permite a entrega de um produto que corresponda às 

expectativas do público-alvo (PREECE; ROGERS; SHARP, 2005). 

Os produtos da fase 6, Teste e Validação, são: Protótipo de média fidelidade 

validado; Análise final de requisitos e Fluxo do processo definido. 

Saída 

Por fim, como saída da proposta do Modelo CSPD, a solução do SPD será 

encaminhada para a equipe de desenvolvimento de software, de modo a seguir o fluxo 

do processo existente na MTI. O Produto final do modelo é uma solução de SPD, com 

as informações necessárias para o processo de desenvolvimento, desde um protótipo de 

média fidelidade validado, análise de requisitos final e fluxo do processo definido. 

 

BPM do Modelo CSPD 

Apresenta-se a representatividade do Modelo CSPD através de Business 

Process Management (BPM), com a finalidade de sistematizar e facilitar seu 

entendimento. A figura 2 BPM Modelo Coprodução Serviço Público Digital, a seguir, 

representa a visão geral das fases do Modelo CSPD. 



 

 
 

 
 

 

Figura 2 BPM Modelo Coprodução Serviço Público Digital 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 

Na próxima ilustração, a figura 3 representa-se a fase de planejamento, com 

suas etapas e suas responsabilidades. 



 

 
 

 
 

 

Figura 3 BPM Modelo CSPD - Fase 1: Planejamento 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 

A seguir, a figura 4, BPM Modelo CSPD - Fase 2: Inspiração, ilustra a fase 

de inspiração com sua etapa e  sua responsabilidade. 

Figura 4 BPM Modelo CSPD - Fase 2: Inspiração 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 

Por sua vez, a Figura 5 - BPM Modelo CSPD Fase 3: Definição, representa a 

fase de definição com sua etapa e sua responsabilidade. 

 



 

 
 

 
 

 

Figura 5 BPM Modelo CSPD Fase 3: Definição 

Fonte: Elaborado pela autora. 

Já a Figura 6 - BPM Modelo CSPD Fase 4: Cocriação, tem-se a representação 

da fase de inspiração, com suas etapas e sua responsabilidade. 

Figura 6 BPM Modelo CSPD Fase 4: Cocriação 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 

Na Figura 7 - BPM Modelo CSPD Fase 5: Prototipação, é ilustrada a fase de 

prototipação, com sua etapa e sua responsabilidade. 



 

 
 

 
 

 

Figura 7 BPM Modelo CSPD Fase 5: Prototipação 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 

Por fim, na Figura 8 - BPM Modelo CSPD Fase 6: Teste e Validação, 

representa-se a fase de teste e validação, com suas etapas e suas responsabilidades. 

Figura 8 BPM Modelo CSPD Fase 6: Teste e Validação 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 

Por meio do Modelo CSPD por BPM é possível ter outra visão do processo 

de cada fase individualmente. 

 



 

 
 

 
 

 

  



 

 
 

 
 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Uma ampla pesquisa bibliográfica mostrou a necessidade de aproximar e 

estruturar a relação entre governo e cidadão no que diz respeito a inovar em seus 

serviços públicos digitais. É necessário olhar a relação que se estabelece entre cidadão-

governo, via serviços públicos digitais, sob uma nova dimensão, a partir do perfil do 

cidadão atual, imerso em tecnologias, e um reposicionamento da administração pública. 

No Brasil, principalmente em Mato Grosso, não foram identificadas experiências 

robustas de coprodução em serviços públicos digitais, porém, já é realidade na cultura 

europeia e americana. 

O presente Modelo CSPD – Coprodução de Serviço Público Digital teve por 

objetivo aproximar o desenvolvimento de soluções de serviços públicos às necessidades 

do cidadão e do governo, inspirado nas experiências da Empresa Mato-Grossense de 

Tecnologia da Informação (MTI). Deste modo, permite-se que o cidadão participe 

ativamente da concepção, da identificação dos requisitos e da avaliação das soluções 

inovadoras para os serviços públicos digitais e apoiar a administração pública em 

conjunto com o cidadão, no processo de entendimento do propósito do serviço público 

digital. 

Assim, cabe reforçar que este Modelo define coprodução em serviços 

públicos digitais como: a possibilidade de cooperação e comunicação entre os atores 

envolvidos com o serviço público e o cidadão, em busca de um consenso sobre a melhor 

solução que atenda a sociedade e o governo. Nesta definição, se enfatiza a importância 

da flexibilidade e da comunicação entre os cidadãos e todos atores envolvidos que 

utilizam os serviços públicos e a natureza colaborativa da coprodução. No caso 

específico do serviço público digital, a coprodução ocorre entre o governo através do 

órgão demandante e os cidadãos envolvidos.  

O modelo aqui proposto visa preencher essa lacuna, permitindo que a 

administração pública em conjunto com o cidadão possa entender o propósito da 

demanda do serviço público e sua necessidade oportunizando a obtenção de insights de 

soluções inovadoras voltadas para os problemas observados, que serão úteis para apoiar 

o desenvolvimento de um serviço público digital eficiente, de forma inovadora.  
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