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RESUMO 

 

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. Nesse 

sentido, o objetivo dessa pesquisa é propor 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). Para isso, concebeu-se uma proposta de 

modelo de Coprodução de Serviços Públicos Digitais com o intuito de apoiar o governo a 

coproduzir serviços públicos digitais em conjunto com o cidadão, composto de seis fases. Do 

ponto de vista metodológico, utilizou-se a pesquisa bibliográfica e documental, como método 

de coleta de dados, tendo como referencial teórico: conceitos de governo eletrônico, 

coprodução de serviços públicos digitais e interação humano-computador. O modelo foi 

verificado em um grupo focal com distintos especialistas, foram propostas melhorias e, por 

fim, ele foi considerado apto para utilização, com vistas a promover a coprodução de serviços 

públicos digitais no governo permitindo inovar no relacionamento do governo com o cidadão. 

 

Palavras-chave: Interação Humano-Computador. Coprodução. Governo Digital. Serviços 

Públicos Digitais. Inovação. 
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ABSTRACT 

 
In the current context, coproduction has its role and it shows a collaborative tendency for 

public and private associations. In addition, citizens have been changing their profile from 

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

Thus, the economic gains by adopting the use of Information and Communication 

Technologies (ICTs), as an instrument for the provision of services, information and 

providing channels for the participation of the population, allowing the construction of 

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

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

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

and the citizen was not identified. In this sense, the objective of this research is to propose a 

model for the co-production of digital public services, with a view to bringing the 

development of public service solutions closer to the needs of the citizen and the government, 

inspired by the experiences of the Mato Grosso Company of Information Technology ( MTI). 

To this end, a proposal for a model for the Coproduction of Digital Public Services was 

conceived in order to support the government to co-produce digital public services together 

with the citizen, composed of six phases. From a methodological point of view, bibliographic 

and documentary research was used as a method of data collection, having as theoretical 

framework: concepts of electronic government, co-production of digital public services and 

human-computer interaction. The model was verified in a focus group with different 

specialists, improvements were proposed and, finally, it was considered fit for use, with a 

view to promoting the co-production of digital public services in the government allowing to 

innovate in the government's relationship with the citizen. 

 

Keywords: Human-Computer Interaction. Co-production. Digital Government. Digital Public 

Services. Innovation. 
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1 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). Os 

governos adotam estratégias para utilização das Tecnologias de Informação e Comunicação – 

TICs como instrumento para prestação de serviços, informações e oportunizando canais para 

participação da população, permitindo assim a construção de modelos inovadores e 

diferenciados de gestão pública, o que se denomina de governo eletrônico ou e-Gov 

(MACIEL et al., 2016). Atualmente, tem-se usado também, de forma na análoga, o termo 

governo digital, conforme apresentado no portal do governo federal (GOV.BR, 2020). 

De acordo com Szkuta, Pizzicanella e Osimo (2014), o conceito de coprodução surgiu 

na década de 70 para definir serviços entregues com um alto grau de envolvimento do usuário 

e ressurgiu nas agendas de pesquisa, com o advento dos serviços digitais. Na década de 90, o 

conceito moderno de cocriação teve suas origens no mundo dos negócios, como uma nova 

forma de engajamento com clientes (AGUSTI et al., 2014).  

Uma crescente demanda por maior participação, transparência e voz em 

empreendimentos públicos, está sendo observada na maioria dos países (ALMEIDA et al., 

2018). Cappelli et al. (2014) definem que o conceito de transparência organizacional foi 

construído com base no relacionamento com outras características de qualidade das 
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informações organizacionais (acessibilidade, usabilidade, informativo, entendimento e 

auditabilidade). 

Os principais argumentos para a implementação de serviços públicos digitais é a 

redução dos custos internos, obtida por meio da diminuição do tempo e de esforço necessários 

para a execução de tarefas anteriormente feitas manualmente (HOLGERSSON; 

SÖDERSTRÖM, 2014). Isso conduziu a uma situação em que os serviços públicos digitais 

foram concebidos a partir de uma perspectiva interna, em que as considerações com o usuário 

externo mereceram pouca atenção (HOLGERSSON; SÖDERSTRÖM, 2014).  

A respeito da dificuldade em coordenar as iniciativas de relacionamento entre governo 

e cidadão, destaca-se a seguinte colocação de Linders (2012): “estamos passando agora do 

paradigma informacionalista e comunicacional à promessa de uma verdadeira coprodução 

estimulada pela interatividade tecnológica”. Embora a implementação de serviços públicos 

digitais seja de importância crescente, os pesquisadores concordam que há uma falta geral de 

modelos para entender e definir a coprodução e as iniciativas que poderiam servir como ponto 

de partida para uma implementação bem-sucedida (AGBAKOBA et al., 2016). 

Em uma análise no contexto regional na qual esta proposta tem sua motivação, sabe-se 

que o Governo do Estado de Mato Grosso vem ampliando suas ações de modernização dos 

serviços públicos digitais com a premissa de um governo eficiente e transparente, com o 

objetivo específico de melhorar a prestação de serviços com o uso da TI e gestão da 

informação (MATO GROSSO, 2015). 

Conforme se depreende do Mapa da Estratégia do Plano Plurianual para o quadriênio 

2016-2019 (MATO GROSSO, 2015) que descreve como visão de futuro “um lugar para 

trabalhar e viver bem, reconhecido como referência nacional em educação, saúde e 

segurança”, suas premissas são: o diálogo com a sociedade; a transparência, a 

responsabilidade e o controle social; e, o modelo integrado de gestão com foco em resultados. 

Sendo assim, o Governo de Mato Grosso prevê eixo com a orientação estratégica de uma 

gestão eficiente, transparente e integrada, cujos objetivos são de: elevar o desempenho dos 

órgãos e entidades do governo estadual na prestação de serviços públicos ao cidadão; dar 

sustentabilidade fiscal às políticas públicas, contribuindo para o desenvolvimento 

socioeconômico do Estado; promover com rigor o enfrentamento à corrupção; e, assegurar um 

governo transparente e acessível para o cidadão. Assim consignou o Programa 356 - Governo 

Digital, com o objetivo de promover o aumento e a disponibilização de e-serviços através de 

meios eletrônicos para a sociedade, onde o público alvo são os órgãos da administração 

pública, e o Programa 357 - Modernização da Gestão de TI do Estado, com o objetivo de 
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fortalecer as práticas de gestão para atingimento de resultados efetivos, buscando dessa forma 

elevar o desempenho dos órgãos estaduais na prestação de serviços públicos. 

Destaca-se que no índice de oferta de serviços digitais desenvolvido pela Associação 

Brasileira das Entidades Estaduais e Públicas de TIC – ABEP-TIC com o suporte do Grupo 

de Transformação Digital dos Estados e Distrito Federal - GTD.GOV, o Estado de Mato 

Grosso obteve um desempenho não satisfatório, considerando as dimensões de capacidades 

para a oferta digital de serviços públicos, oferta de serviços públicos por meios digitais e 

regulamentação sobre modernização para a oferta de serviços públicos (ABEP-TIC, 2020). 

É premente, no contexto do Governo do Estado de Mato Grosso, que para realizar uma 

transformação em seus serviços públicos, faz-se necessário oportunizar uma aproximação 

entre governo e cidadão, de modo a atender a real necessidade do cidadão e proporcionar um 

maior valor público na entrega de seus serviços. Essa é uma tendência que se abre para 

diversos órgãos governamentais. 

Na realidade dos Serviços Públicos Digitais, a coprodução consiste no envolvimento 

direto do cidadão na concepção e entrega dos serviços à sociedade, com os agentes do Estado, 

no modelo proposto dessa pesquisa será considerada apenas a etapa de concepção da solução. 

Desta forma, questiona-se: como possibilitar que o cidadão participe da concepção, da 

definição do propósito, da identificação dos requisitos e da avaliação das soluções propostas 

para os serviços públicos digitais? A presente pesquisa se justifica pela necessidade de 

aproximar e estruturar a relação entre governo e cidadão no que diz respeito a seus serviços 

públicos digitais, visto que não foi identificada a existência de modelos e métodos 

formalizados que proporcione essa participação. De forma a munir o governo de Mato Grosso 

de novas ideias e necessidades que de fato interessam ao cidadão, a oportunizar o cidadão 

sentir atuante perante o governo de Mato Grosso, e aumentar seu valor público. 

Nesse sentido, com vistas a guiar a resolução do problema de pesquisa, o objetivo do 

presente estudo é propor 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), que neste trabalho denomina-se Modelo CSPD – Coprodução de Serviço 

Público Digital. 

Dadas às restrições da pesquisa, o processo inicia-se com a demanda já priorizada por 

parte do governo e delimitou-se na concepção do Serviço Público Digital (SPD), com foco na 

melhoria da etapa de engenharia de requisitos do ciclo de desenvolvimentos de serviços 
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digitais, inspirado nas experiências da Empresa Mato-Grossense de Tecnologia da Informação 

- MTI.  

Por meio da demanda definida pelo governo, dá-se a participação do cidadão no 

modelo proposto nessa dissertação, iniciando com o levantamento das necessidades e 

expectativas dos usuários e um diagnóstico do serviço, buscando o propósito do serviço 

público a ser trabalhado; seguido de construção das propostas de requisitos iniciais e, a partir 

disso, iniciam-se estratégias de ideação com os atores envolvidos no serviço, através de 

processo de design interativo, com vistas a propor “soluções” para as necessidades 

identificadas. E, por fim, dá-se o desenvolvimento de protótipos e teste das soluções 

identificadas, validando o fluxo de processo inicialmente identificado e a análise de requisitos 

da solução proposta no início dos trabalhos, para só assim ser encaminhado para as próximas 

etapas do ciclo de desenvolvimento de software existente na MTI. 

1.1 METODOLOGIA DE PESQUISA 

A metodologia adotada é de uma pesquisa de natureza aplicada, que resolve um 

problema específico na prática, com uma abordagem qualitativa do problema, que possui 

interpretações subjetivas baseadas na percepção do pesquisador sobre o assunto, e com base 

em seus objetivos conforme a pesquisa exploratória, tem o objetivo de explicar, esclarecer e 

investigar fatos.  O que proporciona maior familiaridade com o problema, com vistas a torná-

lo mais explícito de modo que possibilite a consideração dos mais variados aspectos relativos 

ao fato estudado (GIL, 2002).  

Para a execução dessa pesquisa, de forma exploratória, foram realizadas várias 

atividades, tais quais: 

● Pesquisa Bibliográfica - Esta técnica visa constantemente atualizar o referencial 

bibliográfico da pesquisa (GIL, 2002). Por meio da pesquisa bibliográfica foi realizada a 

identificação de um modelo de coprodução de serviços públicos digitais, com a 

participação do cidadão. Assim identificando modelos, enquadramentos, métodos, 

recomendações e definições relacionadas à coprodução de serviços públicos digitais, com 

práticas e ferramentas para planejar, obter empatia, cocriar, prototipar e testar. Os temas 

acima citados são abordados ao longo do capítulo 2. Como abordagens teóricas de cunho 

interdisciplinar, apresenta-se os conceitos sobre: 

o Governo Eletrônico (CASTELLS, 2000; GRONLUND, 2002; MACIEL, 2008; 

SANTAELLA, 2013; SOARES; AMARAL, 2015; ONU, 2016;). 
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o Novas Tecnologias da Informação e Comunicação (BONILLA, 2005; 

KUSHCHU, 2007; VELOSO, 2011; OCDE, 2011; SHAREEF; ARCHER, 2012; 

GIL-GARCIA et al., 2014; SATO, 2015; UNESCO, 2016; SIMONOFSKI et al., 

2017; LIMA, 2017; ONU, 2018). 

o Coprodução de serviços públicos (SHARP, 1980; BRUDNEY, ENGLAND, 1983; 

BRUDNEY, NGLAND, 1983; MATTSON, 1986; PERCY, 1984; KELLEY, 

DONNELLY, SKINNER, 1990; ANDERSON, SULLIVAN, 1993; ALFORD, 1998; 

ALFORD, 1998; PETUKIENE, 2010; RAMASWAMY, GOUILLART, 2010; 

BASON, 2010; THOMAS, OTT, LIESE, 2011; VAMSTAD, 2012; VERSCHUERE 

et al., 2012; LINDERS, PESTOFF, 2012; TROY, SUPPHELLEN, 2012; 

HARTLEY, SØRENSEN, TORFING, 2013; JAKOBSEN, 2013; SZKUTA, 

PIZZICANNELLA, OSIMO, 2014; CASTELNOVO, 2015). 

o Aspectos da Interação Humano-Computador (ACM SIGCHI, 1992; SHAPIRO, 

1995; BAROUDI, OLSON, IVES, 1986; BØDKER, 1996; FLOYD, MEHL, 

REISIN, SCHMIDT, WOLF 1989, HIRSCHHEIM, 1985; MUMFORD, 1981) 

o Design Centrado no Usuário (KLING, 1977; NORMAN, 1986; PREECE; 

ROGERS; SHARP, 2005). 

o Design de Interação (PREECE; ROGERS; SHARP, 2005). 

o Design Participativo (SCHULER, NAMIOKA, 1993; MULLER; KUHN, 1994; 

MCDONNELL, 2005; BARANAUSKAS, MANTOAN, 2009; MORAIS et al., 

2012; ROGERS, SHARP, PREECE, 2013; BARANAUSKAS et al., 2013) 

o Design Thinking (VIANNA, 2012; FERREIRA; PINHEIRO, 2017) 

o Design Etnográfico (PREECE, ROGERS, SHARP, 2005; FERRAREZI, LEMOS, 

BRANDALISE, 2018; METELLO, 2018). 

● Pesquisa Documental - Para levantar o estado da arte dos serviços públicos digitais em 

uma perspectiva do Governo do Estado de Mato Grosso, no Governo Federal Brasileiro e 

mundialmente, nos últimos 10 anos, foram considerados documentos oficiais e de outras 

fontes (GIL, 2002). Que seguem:  

o Mundial: (ONU, 2015, 2016, 2017, 2018; OCDE; 2011) 

o Governo Federal (ABEP-TIC, 2020; BRASIL, 2019, 2020) 

o Governo Estado de Mato Grosso (MATO GROSSO, 2019; SECITECI, 2017; SES, 

2017; SEPLAN, 2015, 2018) 

● Concepção do Modelo de Coprodução de Serviços Públicos Digitais – Definição e 

estruturação de uma proposta de uma versão inicial do modelo de coprodução de serviços 

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

públicos digitais às necessidades do cidadão e do governo, objeto dessa pesquisa, com 

base nos resultados das pesquisas bibliográficas e documentais (SOMMERVILLE, 2011). 

Para a concepção do Modelo CSPD foram usadas as ferramentas editor de textos “Word” 

e a ferramenta de design “Venngage”. 

● Verificação por Grupo Focal –  

o Piloto oficina de verificação: foi realizado um piloto, um pré-teste da oficina, com 
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indivíduos representativos do universo a ser pesquisado, selecionados um 

representante da academia e um do governo da MTI, de forma não probabilística. 

Nesse piloto da oficina foram validados os instrumentos, o roteiro proposto com seus 

tempos planejados. Após seguir o roteiro planejado e aplicar os instrumentos da 

oficina, foi verificado se houve alguma dificuldade e filtrados os entendimentos 

sobre - clareza e precisão dos termos, quantidade, forma e ordem das perguntas. Os 

apontamentos feitos pelos participantes do piloto foram inseridos no planejamento da 

oficina. Para a oficina piloto foram usadas as mesmas ferramentas virtuais, que 

foram utilizadas na oficina “agenda Google”; sala de reunião virtual “Meet Google” 

e o “WhatsApp” para o envio do link da sala virtual e outros avisos. 

o Oficina com Grupo Focal: O grupo focal é uma técnica que se encontra na 

abordagem direta dos procedimentos da pesquisa qualitativa e que conduz os estudos 

organizacionais em direção a uma aplicação holística e a uma abordagem natural 

para a resolução de um problema, com maior intensidade do que a utilização de uma 

técnica na abordagem quantitativa (OLIVEIRA, LEITE, RODRIGUES, 2007). Dessa 

forma, para verificar a proposta de uma versão inicial do Modelo CSPD, foi realizada 

uma oficina com um grupo focal. O grupo focal foi composto por membros da área 

de Tecnologia da Informação e Comunicação, especialistas em governo digital, com 

o objetivo de verificar a validade de conteúdo proposto e capturar possíveis pontos 

que pudessem gerar dúvidas ou falta de entendimento na instanciação do Modelo 

CSPD. A análise da coleta de dados pelo grupo focal justificou melhorias no modelo 

proposto. Estes participantes foram selecionados de forma não-probabilística. A 

verificação do modelo ocorreu em duas etapas: 

▪ Identificar as contribuições para o modelo proposto – momento aberto para um 

debate, uma conversa sobre o modelo proposto CSPD; 

▪ Desenvolver e aplicar o Formulário para verificação de conteúdo do Modelo CSPD, 

de modo a validar se a proposta apresenta todas as dimensões ou domínios 

pertinentes ao conceito e se estas estão expressas de forma correta, além de avaliar a 

concordância do grupo focal, através da escala Likert. O formulário foi distribuído 

em 21 questões, dessas, 16 questões utilizaram a escala Likert. No questionário, 

além de avaliar a concordância do grupo focal através da escala Likert, para cada 

questão foi disponibilizado um espaço aberto para observações, caso de alguma 

discordância ou contribuição. Ainda, no questionário foram planejados 05 questões 

abertas para os participantes descreverem suas opiniões. Foi utilizada a ferramenta 
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“Google Forms” para a aplicação do questionário virtual. 

● Análise dos Dados: de modo a verificar os pontos que necessitam de melhoria no 

modelo. 

o Índice de Validade de Conteúdo (IVC): Para a análise quantitativa da 

avaliação do Grupo Focal, optou-se pelo cálculo do Índice de Validade de 

Conteúdo (IVC), interessar-se a medir a proporção de avaliadores que estão 

em concordância sobre determinados aspectos dos instrumentos e dos itens 

propostos, por meio do emprego de uma escala do tipo Likert (ALEXANDRE 

E COLUCI, 2011). Uma escala Likert é constituída por questões que o 

respondente além de concordar ou não, apresenta o grau de intensidade das 

respostas (CUNHA, 2007; ALEXANDRE et al., 2003). Não há consenso na 

literatura quanto ao nível mínimo de concordância, no entanto, adotou-se, 

neste estudo, o proposto por Alexandre e Coluci (2011), que consideram que a 

taxa de concordância aceitável seja superior a 0,78. A escala de Likert pode ser 

definida como um “tipo de escala de atitude na qual o respondente indica seu 

grau de concordância ou discordância em relação a determinado objeto” 

(APPOLINÁRIO, 2007, p. 81). Para aplicar as fórmulas e encontrar os 

resultados foi utilizada a ferramenta “Planilhas Google”. 

o Triangulação dos dados: para análise dos dados quantitativos e qualitativos obtidos, 

optou-se pela técnica de triangulação dos dados (COHEN, 1990). “As técnicas 

triangulares intentam traçar e explicar de maneira mais completa a riqueza e 

complexidade do comportamento humano estudando mais de um ponto de vista, 

utilizando-se dados quantitativos e qualitativos” (COHEN, 1990). Os dados foram 

divididos em seções: Objetivos e Conteúdos do Modelo CSPD; Estrutura e 

funcionalidade do Modelo CSPD; Aplicabilidade do Modelo CSPD e Opinião e 

Sugestão da Oficina realizada. Para a divisão dos dados foi utilizada a ferramenta 

“Planilhas Google”. 

● Versão final do Modelo de Coprodução de Serviços Públicos Digitais: Apresentação 

da versão final do Modelo CSPD, incorporando as melhorias identificadas no 

experimento. Foram desenhados os processos do modelo, utilizando a ferramenta de BPM 

“Bizagi Modeler”. 
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1.2 ESTRUTURA DA DISSERTAÇÃO 

Esta dissertação está estruturada como segue. Após a introdução, no Capítulo 2 

discute-se visão do governo eletrônico e o papel do Estado mediante as transformações do 

mundo digital e a evolução das NTICs, que são responsáveis por proporcionar um universo de 

possibilidades para a transformação dos serviços públicos, buscando otimizar e relacionar as 

funções internas e externas, de modo a fornecer ao governo, cidadãos e empresas um conjunto 

de meios que mudará fundamentalmente a forma como as interações públicas ocorrem, com 

ênfase na coprodução de serviços públicos digitais. Descreve-se a importância de um governo 

centrado no cidadão, diferente do modo tradicional, no qual os serviços públicos são 

distribuídos com o olhar do governo, o governo centrado no próprio governo. São discutidos 

conceitos e aspectos sobre a interação humano-computador, bem como trazendo o conceito de 

diversos métodos, abordagens e ferramentas estudadas para essa pesquisa, de modo a 

formular hipóteses lúcidas e aplicáveis, que possam ser testadas experimentalmente com 

grupos de usuários reais, para uma proposta de modelo de coprodução de serviços públicos 

digitais. Neste Capítulo, apresenta-se ainda, trabalhos relevantes relacionados ao tema da 

dissertação. 

No Capítulo 3, é tratado o processo de transformação dos Serviços Públicos Digitais, 

suas tendências, políticas, modelos, cases e apontamentos importantes sobre o tema. 

Apresenta-se ainda, um panorama das políticas de governo eletrônico identificadas na 

administração pública brasileira e do Estado de Mato Grosso, que estão acontecendo na 

perspectiva mundial no tema governo eletrônico. 

No Capítulo 4, apresenta-se uma Proposta do Modelo de Coprodução de Serviços 

Públicos Digitais, com as origens de suas demandas, seus papeis das responsabilidades e suas 

fases para ser verificada em uma oficina por um grupo focal, com membros do governo e da 

academia, com experiência no tema governo digital e Inovação. Desta forma apresenta-se as 

observações e os pontos de melhoria através da análise e triangulação dos dados obtidos na 

oficina para aprimoramento do modelo proposto. Essa proposta foi concebida após a análise 

de diversos métodos, abordagens, ferramentas e experimentos, e inspirado nas experiências da 

Empresa Mato-grossense de Tecnologia da Informação (MTI). 

No Capítulo 5, apresenta-se o Modelo de Coprodução de Serviços Públicos Digitais, 

com as origens de suas demandas, seus papéis das responsabilidades e suas fases verificados e 

aprimorados pelo grupo focal.  
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O Capítulo 6, das considerações finais, enfatiza o objetivo e as contribuições da 

pesquisa, traz considerações sobre o modelo apresentado e comenta as limitações e trabalhos 

futuros da pesquisa. 

Por fim, tem-se a bibliografia utilizada como referência e os apêndices.   
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2 GOVERNO ELETRÔNICO E O PAPEL DO ESTADO 

Nessa seção, será abordado sobre o governo eletrônico e o papel do estado nas 

interações entre governo, empresa e cidadão, sua evolução para um governo inteligente e a 

evolução das novas TICs, abrangendo a importância de um governo centrado no cidadão e os 

benefícios da coprodução de serviços públicos digitais. Será conceituado a relevância da 

interação humano-computados e trabalhos relacionados a esses temas para a transformação do 

serviço público digital. 

Acredita-se que a visão do governo eletrônico (e-gov) e o papel do Estado mediante 

as transformações do mundo digital e a evolução das Novas Tecnologia da Informação e da 

Comunicação (NTICs), são os responsáveis por proporcionar um universo de possibilidades 

para a transformação dos serviços públicos, buscando otimizar e relacionar as funções 

internas e externas, de modo a fornecer ao governo, cidadãos e empresas um conjunto de 

meios que mudará fundamentalmente a forma como as interações públicas ocorrem. Em 

Maciel (2008), caracterizava o e-gov como o conjunto de estratégias utilizadas pelo governo 

para uso dos recursos das Tecnologias de Informação e da Comunicação (TICs), com o intuito 

de modernizar a máquina administrativa e atender as necessidades do cidadão. 

O governo busca melhorar seu desempenho institucional por meio da tecnologia 

digital, tendo encontrado nas NTICs um modo de prover um bom relacionamento com os 

cidadãos, com a adoção de medidas que aumentem a transparência, a participação, a 

colaboração e a capacidade de resposta. 

Sendo assim, para promover um bom relacionamento com o cidadão seguem alguns 

entendimentos:  

● Um governo eletrônico se faz com a disponibilização de informações, serviços e 

participação popular (MACIEL, 2008), via tecnologias;  

● O Serviço Público Digital é a disponibilização dos serviços públicos em meios eletrônicos 

(Internet, computador, celular etc.) sem filas, sem burocracia, economizando tempo e 

dinheiro do cidadão e do governo (EVANS; YEN, 2005, 2006; JOHNSON, 2007; 

LINDGREN; JANSSON, 2013; MCNAUGHTON; RAY; LEWIS, 2010; VIEIRA, 2016).  

● A Accountability (transparência) é a prestação de contas do Estado publicizada ou 

disponível para consulta do cidadão em meios eletrônicos, principalmente a web, 

tornando-o assim mais transparente (BONSÓN et al., 2012; STAMATI; 

PAPADOPOULOS; ANAGNOSTOPOULOS, 2014; YAVUZ; WELCH, 2014).  

● A e-Democracia ou e-Participação é a participação do cidadão na tomada de decisões 

públicas através de enquetes, petições, abaixo-assinados e votos via web (MACIEL, 2008; 

HOLGERSSON; SÖDERSTRÖM, 2014; MEDAGLIA, 2012; SANDOVAL-
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ALMAZAN; GIL-GARCIA, 2012; SUSHA; GRÖNLUND, 2012; VICENTE; NOVO, 

2014; ZHENG; SCHACHTER; HOLZER, 2014).  

Conforme defendido pela Organizações Unidas (ONU, 2014), com base na 

pesquisa de 2014, que destaca que o desenvolvimento eficaz do governo eletrônico depende 

de forte vontade política, liderança colaborativa e novas estruturas de governança para apoiar 

e gerenciar um modelo de prestação de serviço centrado no cidadão, incluindo uma política 

nacional de TIC e e-estratégia do governo, bem como o fortalecimento das instituições e 

capacitação dos servidores públicos, corroborado pela visão de: 

Compromissos com colaboração, abertura, transparência, responsabilidade e 

participação na governança pública nacional, respaldados por infraestrutura robusta 

de TIC, capital humano adequado e prestação de serviços online, também são de 

importância crítica para o desenvolvimento de um governo eletrônico eficaz para um 

futuro sustentável e desejável
 
(ONU, 2014, p.12). 

Dessa forma, o conceito de governo eletrônico se refere não apenas ao maior uso da 

tecnologia da informação pelo setor público, mas também ao uso mais estratégico das 

ferramentas (GRONLUND, 2002). Sendo assim, 

A simplificação da burocracia estatal, a agilização dos procedimentos, utilizando 

menos e melhor os recursos humanos, e a incrível redução das necessidades de 

aquisição, transporte e armazenamento de papéis não são opções, mas a base para a 

redução de custos que hoje se tornou obrigatória para a maioria dos estados 
nacionais (ROVER, 2008, p. 12). 

O rápido desenvolvimento da Tecnologia da Informação (TI) no século XX, em 

particular da Internet, promoveu enormemente o desenvolvimento do e-gov (ONU, 2016), 

causando um triplo impacto: a forma como os serviços são prestados, como o conhecimento é 

utilizado na era da informação, e como a política é desenvolvida e implementada. O e-gov, 

além de propiciar o embasamento para que os cidadãos participem do governo, ajudará a 

garantir que as boas metas da boa governança sejam alcançadas. 

Os ajustes dos governos ao conceito de e-gov são uma realidade em diversos países 

que agora avançam para a fase seguinte, que é a do envolvimento dos próprios cidadãos 

coprodutores, como preconizado por Castells (2001, p. 167): 

As sociedades mudam através do conflito e gerem-se através da política. 
Como a Internet se converte num meio essencial de comunicação e organização em 

todos os âmbitos da atividade, é óbvio que os movimentos sociais e os agentes 

políticos a utilizam e a utilizarão cada vez mais, transformando-a numa ferramenta 

privilegiada para atuar, informar, recrutar, organizar, dominar e contra dominar. 

Em âmbito mundial, os governos têm por orientação da Organização das Nações 

Unidas (ONU) que a:  

[...] essência do e-gov não é simplesmente informatizar os processos governamentais 
existentes ou apenas impulsionar em direção a uma maior eficiência e efetividade. É 

a possibilidade de o governo transformar os próprios processos e estruturas, e as 
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organizações que os distribuem para fornecer novas formas de trabalho no governo e 

entre o governo, empresas e cidadãos. A liderança política é fundamental no 

desenvolvimento do e-gov, sem uma potente liderança política, não há forma de 

resolver os conflitos de interesse entre as pessoas interessadas, desenvolver esforços 

para padronizar e normalizar os sistemas de informação governamental e a troca de 

dados/informações e outros recursos de informação, integrar os sistemas existentes e 

principalmente simplificarem os processos de atendimento dos serviços públicos 

(ONU, 2016, p. 10). 

Conforme apresentado pela ONU (2016), existem duas principais razões pelas 

quais o e-gov tornou-se tão importante para os líderes governamentais ao redor do mundo: 

● O governo é o maior proprietário e processador de informação pública e o maior usuário 

de tecnologia da informação na sociedade. E o uso efetivo da tecnologia da informação 

pode melhorar notavelmente a efetividade, a eficiência e a produtividade do governo, 

assim como pode construir um governo mais simplificado, transparente, responsável e 

competitivo.  

● As NTICs fornecem boas oportunidades de integração para o governo, em todos os níveis, 

para o estabelecimento de um governo centrado nos cidadãos e orientado para os serviços, 

cujo desafio é o estímulo à participação das pessoas na tomada de decisão e nas políticas 

de desenvolvimento do governo. A tecnologia moderna pode ajudar a construir um novo 

tipo de parceria entre as partes interessadas da sociedade e isto finalmente auxiliará a 

promover a democracia, o desenvolvimento econômico e o progresso social. 

A Organização das Nações Unidas (2016) destaca ainda a importância de uma 

liderança colaborativa e de novas estruturas de governança, o que depende de forte vontade 

política para um desenvolvimento efetivo do e-gov, que inclua políticas de TI e estratégia de 

e-gov para suportar e gerenciar uma prestação de serviços centrada no cidadão. 

Dessa forma, as iniciativas de governo eletrônico podem potencializar a melhoria 

dos serviços públicos e servir também para aumentar a eficiência e a efetividade de processos 

de trabalho interno e adicionalmente, ampliar a participação dos cidadãos nos processos de 

tomada de decisão (KLISCHEWSKI; LESSA, 2015).  

No entanto, observamos a existência da dificuldade na coordenação das iniciativas 

de relacionamento entre governo e cidadão, apesar de contar com as facilidades das NTICs. A 

esse respeito, encontramos a seguinte colocação de Linders (2012), passamos com o 

paradigma informacionalista e comunicacional à promessa de uma verdadeira coprodução 

estimulada pela interatividade tecnológica. 



13 

 

 

A ONU (2018) reforça esse ponto de vista e considera como ações de e-gov a 

prestação de serviços e a interação com os cidadãos por diferentes meios: portais na Internet, 

mensagens de texto enviadas por celular (SMS), redes sociais, aplicativos e portais móveis e 

também por outros meios emergentes, como jogos eletrônicos.  

Entre as ferramentas mais utilizadas pelo governo eletrônico, entre 1990 e 2000, 

estão os portais, trabalhos em equipe, intranets e Java. De 2000 até 2010 entraram em cena as 

redes sociais, blogs e wikis. A partir de 2010, ganham espaço recursos como a computação em 

nuvem, a web com banco de dados e os agentes pessoais inteligentes (SANTAELLA, 2013). 

Em 1992, os Estados Unidos declararam o objetivo de se transformar em um 

governo eletrônico sem papeladas, mais efetivo, eficiente e produtivo, através de uma 

reengenharia de processo e reelaboração dos processos de negócios. E eles obtiveram 

resultados notáveis: em janeiro de 1996, o número de funcionários do Governo Federal foi 

drasticamente reduzido; diversos órgãos federais foram fechados; projetos federais e órgãos 

executivos foram removidos; e os gastos do Governo Federal diminuíram consideravelmente. 

Uma das ações que impulsionou o desenvolvimento do governo eletrônico foi o 

movimento Reinvention of Government iniciado em 1993 pelo governo americano, que 

buscava oferecer melhores serviços, por menores custos, por meio da incorporação massiva 

de ferramentas de TI. 

Isso constituiu um ponto determinante na maneira como os políticos encaram e 

apoiam as iniciativas de TI no setor público. Desde então, países de todo o mundo 

começaram a desenvolver e implementar estratégias para promover e desenvolver a 
Sociedade da Informação e o governo eletrônico (SOARES; AMARAL, 2015).  

A partir dessas iniciativas, muitos países no mundo começaram a desenvolver 

estratégias e políticas para o desenvolvimento e implementação do governo eletrônico.  

Pesquisadores tentaram estabelecer estruturas para governança, implementação, 

monitoramento e avaliação de iniciativas de governo eletrônico, e para a criação de 

infraestrutura e condições de apoio para a realização gradual de uma verdadeira 

realidade de governo eletrônico. Este foi o início da assim chamada era do governo 

eletrônico24 (SOARES; AMARAL, 2015).  

Dessa forma, o governo eletrônico constitui a condução de múltiplas atividades 

governamentais em um caminho renovado, transformado e fortalecido pela TI (SOARES; 

AMARAL, 2015).  

As ações de e-gov são usualmente utilizadas para prover fácil acesso a 

informações governamentais e serviços a cidadãos e empresas, aumentar a qualidade 

de serviços, através de maior velocidade, completude e eficiência nos processos e 

dar ao cidadão oportunidades de participar do processo democrático de diferentes 

maneiras (GRONLUND, 2002, p. 24).  
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 O que deve ser salientado para entender a relação entre a tecnologia e a 

sociedade é que o papel do Estado, interrompendo, promovendo ou liderando a 

inovação tecnológica, é um fator decisivo no processo geral, enquanto expressa e 

organiza as forças sociais dominantes num determinado espaço e época. Em grande 

parte, a tecnologia expressa a capacidade de uma dada sociedade em impulsionar o 

domínio tecnológico por intermédio das suas instituições sociais, inclusive o Estado 

(CASTELLS, 2000, pág. 15). 

2.1 INTERAÇÕES ENTRE O GOVERNO, EMPRESA E CIDADÃO 

As ações do governo eletrônico são classificadas de acordo com a interação entre o 

governo, empresa e cidadão, que correlacionadas formam cinco áreas diferentes do e-gov de 

acordo com o relatório da Rede Pública de Administração das Nações Unidas UNPAN
1
, 

conforme a figura 1, As cinco áreas do Governo Eletrônico.  

Governo para Governo (G2G) – (Government to Government), iniciativas que 

visam à qualidade da integração entre os serviços governamentais, envolvendo ações de 

reestruturação e modernização de processos e rotinas que consistem em compras ou 

transações entre governos (ONU, UNPAN, 2018). Sendo assim o G2G é a entrega de serviços 

ou troca de informações via governo eletrônico entre entidades públicas de diferentes 

patamares governamentais, tal como entre o Governo Federal e os Governos Estaduais e/ou 

Municipais. 

Governo para Empresa (G2B) - (Government to Business) - Esta dimensão é onde o 

governo lida e sustenta os negócios, que engloba a relação entre governo e fornecedores. 

Projetos voltados para o provimento de informações e serviços aos investimentos e negócios, 

bem como de apoio à atratividade e ao desenvolvimento de negócios em uma região 

específica. Ela inclui as políticas, direções, regras e regulamentações, diretrizes, 

                                                
1
 A Rede Pública de Administração das Nações Unidas (UNPAN) foi criada para estabelecer uma rede de 

Internet para ligar instituições de administração públicas, regionais e nacionais. Ela facilita a troca de 

informações e de experiências, bem como a formação na área da política de gestão pública 

https://nacoesunidas.org/acao/governanca/  
      

Fonte: (ONU, UNPAN) 

Figura 1As cinco áreas do Governo Eletrônico 

http://www.unpan.org/Home/AboutUNPAN/tabid/736/language/en-US/Default.aspx
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procedimentos, etc. trabalhados pelo governo com o objetivo de criar um ambiente legal e 

favorável para as empresas realizarem suas atividades e seu desenvolvimento. Dessa forma, o 

G2B é o uso do Governo Eletrônico para uma maior interação entre o Governo e as empresas 

de modo que se consiga obter redução de custos por parte do governo na contratação de 

serviços pela iniciativa privada, assim como obter informações sobre a qualidade desses 

serviços e a idoneidade da empresa contratada. A relação G2B também facilita as empresas 

reguladoras do governo a fiscalizar organizações que prestam serviço social ou de utilidade 

pública como as empresas que fornecem energia, planos de saúde, telefonia, etc. (EVANS; 

YEN, 2005; VIEIRA; SANTOS, 2010).  

Empresa para Governo (B2G) ações da empresa perante o governo, pagamento de 

taxas; fornecimento de dados, informações e estatísticas solicitadas pelo governo; licitações 

para projetos governamentais (ONU, UNPAN 2018). 

Cidadãos para Governo (C2G) - Ações que os cidadãos tomam perante o governo. 

Esta dimensão do governo eletrônico criará um bom canal para os cidadãos participarem no 

desenvolvimento da política nacional, regional ou local e nos processos de tomada de decisão 

do governo. Ela tem o potencial para estimular o estabelecimento de novas parcerias entre o 

governo e os cidadãos. Através deste canal, o governo poderá compreender melhor as 

demandas dos cidadãos em termos de melhoria de serviços e de uma boa governança. Tipos 

de ferramentas [1] Design de serviços: consulta e ideação; [2] Entrega e Execução de 

Serviços: Crowdsourcing e Coentrega; [3] Monitoramento de Serviços: Relatórios de 

Cidadãos. 

Governo para Cidadãos (G2C) - (Government to Citizens) este aspecto está 

associado com o governo e o cidadão, o governo como uma plataforma, abrangendo os 

serviços que o governo fornece aos seus cidadãos, como: informações; serviços dirigidos aos 

cidadãos e interação direta entre o usuário e o governo. Dessa forma, visando à inclusão 

digital, considerando tanto meios virtuais como físicos. Tipos de ferramentas [1] Design de 

serviço: informação e consultas; [2] Prestação e execução de serviços: incorporação de 

ecossistemas; [3] Monitoramento de serviço: Open Book Government, Transparência. 

O G2C é o uso do governo eletrônico para diminuir a distância entre a 

administração pública e o cidadão, da disponibilidade de serviços e informações através das 

NTICS. Dessa forma, é no relacionamento governo-cidadão onde encontramos mais 

possibilidades a serem atendidas pelo governo eletrônico, tais como acesso a informações, 
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benefícios, políticas, materiais educativos, prestação de serviços, participação cidadã̃, etc. 

(EVANS; YEN, 2005; VIEIRA; SANTOS, 2010). 

Os cidadãos que usam o governo eletrônico podem ser classificados como 

Consumidores e Ativistas. Os Consumidores seriam aqueles que utilizam os serviços 

prestados pelo governo. Seu maior interesse seriam serviços e informações fáceis de usar e 

úteis. Já́ os Ativistas seriam os cidadãos envolvidos e engajados politicamente na sociedade e 

estariam interessados em informações sobre políticas públicas e a participação cidadã̃ no 

processo decisório do governo através do governo eletrônico (AXELSSON; MELIN; 

LINDGREN, 2013).  

A capacidade de trocar informações entre as esferas de governo, de seus órgãos e a 

sociedade pode trazer diversos benefícios. Uma única base de dados contendo informações 

sobre criminosos, ou um único prontuário médico nacional poderia trazer muitos benefícios à 

população. 

O ComprasNet do Governo Federal é um exemplo de sistema que possui 

relacionamento G2G, G2B e G2C. Esse sistema é usado pelos órgãos federais via Internet 

para aquisição de materiais de bens de consumo e permanente. Ou seja, ele é um meio de 

interação entre governos e os fornecedores de materiais (G2B) permitindo que qualquer órgão 

público visualize o processo licitatório de qualquer outro órgão público (G2G) e disponibiliza 

informações sobre essas compras aos cidadãos (G2C) (VIEIRA; SANTOS, 2010). “Através 

dessa iniciativa as compras governamentais se tornaram mais ágeis, mais eficientes e 

transparentes, possibilitando a participação de empresas de todo o Brasil” (VIEIRA; 

SANTOS, 2010, p. 19). 

Na década de 1990, antes da popularização da Internet, a área G2G se caracterizou 

como resultado da informatização governamental focada nos negócios internos 

governamentais, em decorrência de atividades informatizadas de negócios governamentais e 

da reengenharia dos processos de negócios governamentais. Muitos desses sistemas de G2G 

são bem conhecidos, tais como as tributações, as tarifas alfandegárias e de gerenciamento 

financeiro, a coleta de dados estatísticos e de censo, às eleições, os planos de 

desenvolvimento, a parte de saúde, educação e bem-estar, a segurança social, o gerenciamento 

de terras e a agricultura, entre outros.  

Com o advento da Internet, o governo com o objetivo G2B e G2C, começou a 

estender seus sistemas internos para fora, podendo deste modo atingir empresas e cidadãos e 
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fornecer melhores serviços a eles. Dessa forma, foram colocados na agenda da informatização 

governamental e desde então se tornaram os esforços centrais do governo eletrônico.  

Em suma, é importante ressaltar que o governo precisa conhecer e atender as 

necessidades reais do cidadão, do empresário e do próprio governo, devendo entre outras 

metas, desenvolver e expandir mais e melhores serviços públicos digitais, obter 

procedimentos simplificados de negociação com o governo, de transparência governamental e 

de redução dos custos governamentais. Sendo assim, descreve-se a seguir como as TICS, 

podem ser um importante instrumento nesse processo e como o governo eletrônico através de 

um desenvolvimento centrado no usuário e iniciativas de coprodução de serviços públicos 

estão acontecendo no âmbito do Estado, Brasil e Mundo. 

2.2 GOVERNO INTELIGENTE E AS NTICs 

Com esse avanço das NTICs e a respeito do termo governo inteligente, Gil-Garcia 

et al. (2014) realizaram uma análise profunda sobre as abordagens anteriores do termo, que os 

levou a concluir ser uma mistura criativa de tecnologias emergentes e inovação no setor 

público que pode lidar com complexidade e incerteza e com coordenação, engajamento 

continuado, acesso a dados abertos e informações compartilhadas. Mais especificamente, eles 

afirmam que o governo inteligente é um esforço contínuo e não um objetivo específico, que é 

apoiado por um conjunto de tecnologias emergentes.  

Governo inteligente é também definido como o passo seguinte do governo 

eletrônico, com o uso de inovação (SAVOLDELLI et al., 2014) ou como o próximo passo de 

governo aberto (VELJKOVIC et al. 2014) com o envolvimento de cidadãos, 

responsabilização e interoperabilidade. O poder da interoperabilidade também é visto por 

Jetzek (2016), organizado em três camadas (técnica, conceitual e organizacional). A inovação 

pode levar à produção de novo valor público, isto é, “valor criado pelo governo através de 

serviços, regulamentos legais e outras ações” e nesse sentido um triângulo controla a 

migração do Governo Eletrônico para o Governo Inteligente, que contém os seguintes 

elementos: 

● Política (decisões entre os interesses e prioridades competitivas). 

● Valores (necessidades simbólicas e tangíveis e benefícios para o círculo eleitoral alvejado 

pelas decisões), e 

● Evidências (tanto sobre os valores e sobre o ex-ante e efeitos ex-post das decisões 

políticas em relação aos valores visados).  
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O uso crescente das TICs nos serviços públicos digitais pelos governos têm criado 

impacto de forma dramática na prestação de seus serviços, em diversos modelos e canais, 

como via websites e portais, celulares e smartphones, redes sociais e quiosques situados em 

locais acessíveis ao público. Segundo a ONU (2018) a prestação de serviço público, 

viabilizada pelas TICs, tem um impacto significativo dado que é muito mais econômica, para 

um número crescente de usuários e tem uma relação custo-benefício melhor para os governos 

do que os canais tradicionais. O uso das TICs também proporciona a criação e a prestação de 

serviços mais direcionados, personalizados e atualizados o que garante mais benefícios aos 

usuários em comparação aos oferecidos pelos canais tradicionais de serviços, em termos de 

acesso e conveniência, considerando a disponibilidade contínua e a economia de tempo e 

custo com o deslocamento aos locais físicos. O uso das TICs para melhorar os serviços 

públicos. Abre-se também a possibilidade de novos tipos de serviços públicos para alcançar 

os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) até 2030
2
. 

Essas tecnologias trazem o potencial de reduzir custos, aumentar a eficiência e a 

efetividade da atuação governamental, além de promover a transparência e a democratização 

do acesso a informações e serviços (SHAREEF; ARCHER, 2012). 

Conforme Lima (2017), a crescente utilização de aplicativos móveis de interesse 

público como ferramentas para a cidadania no Brasil. Uma relação que só é possível devido 

ao papel que dispositivos e redes de comunicação móveis assumiram nos últimos anos. 

Aparelhos como tablets e, em especial, smartphones passaram a ser importantes plataformas 

para relacionamentos, processos e serviços do cotidiano, incluindo novas formas de interação 

com o governo.  

A presença constante dos smartphones na vida das pessoas marca mais um estágio 

no histórico de inter-relações de sociedade e Tecnologias da Informação e Comunicação 

(TIC), compreendidas como um conjunto de dispositivos, serviços e conhecimentos 

relacionados a uma determinada infraestrutura e que conseguiriam produzir, processar e 

distribuir informações para organizações e sujeitos sociais (VELOSO, 2011). “Em outras 

palavras, as TICs consistem em tecnologias de informação, com a telefonia, as mídias de 

                                                
2
 Assembleia Geral (2015). Resolução adotada pela Assembleia Geral em 25 de setembro de 2015, A/RES/70/1, 

para 48. Disponível em: 

http://www.un.org/en/development/desa/population/migration/generalassembly/docs/globalcompact/A_RES_70

_1.pdf. Acesso em 15/12/2019. 

 

http://www.un.org/en/development/desa/population/migration/generalassembly/docs/globalcompact/A_RES_70_1.pdf
http://www.un.org/en/development/desa/population/migration/generalassembly/docs/globalcompact/A_RES_70_1.pdf
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transmissão e todos os tipos de processamento e transmissão de áudio e vídeo” (UNESCO, 

2016).  

A integração dessas tecnologias às práticas sociais possibilitou o desenvolvimento 

de novas formas de interação, com diferentes lógicas e articulações de linguagens, por 

suportes que permitem o armazenamento, processamento e troca de informações em alta 

velocidade (BONILLA, 2005).  

Estudo realizado pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento 

Econômico (OCDE) indica a tecnologia comunicação móvel aos governos como capaz de 

expandir a entrega de serviços públicos, oferecer oportunidades significativas de promover a 

economicidade, aprimorar a comunicação com a sociedade, aumentar a troca de informações 

e ainda combater a desigualdade digital. 

Com as tecnologias móveis, informação e ações podem ser coordenadas em 

qualquer local e entre agências, melhorando a colaboração e a coordenação entre 

autoridades públicas de diferentes níveis de governo. (...) Além disso, a penetração 

dos telefones móveis aumenta o acesso a grupos que eram dificilmente alcançados, 

por exemplo, cidadãos em áreas rurais, e expande a accountability e a transparência 

governamental para um alto número de cidadãos (OCDE, 2011, p15). 

Os dispositivos móveis possuem como característica o fato de serem de fácil 

adoção pelo setor público, configurando-se uma ferramenta relevante para atender demandas 

dos cidadãos, em decorrência da eficiência e ganhos de produtividade proporcionados pela 

mobilidade e por sua alta disponibilidade e penetração. Esse cenário leva a uma transição 

natural do e-gov para o governo móvel – uma extensão natural e inevitável do e-gov, 

despertando muita atenção do setor público, TI, telecomunicações e academia (KUSHCHU, 

2007). Assim, o governo móvel emerge como onda promissora no processo de utilização das 

TICs pelo setor público (OCDE, 2011). 

Para Castells et al. (2001), o governo móvel pode ser entendido como uma extensão 

do governo eletrônico, que possibilita ao cidadão acessar informações públicas, obter serviços 

governamentais e se envolver na administração pública usando seus telefones celulares e 

outros dispositivos móveis.  

As novas tecnologias e paradigmas (Internet of Things, Cloud Computing ou o 

embeddedness dos sensores) terão um papel importante na transformação das cidades, mas é a 

forma como são aplicadas o que torna as Smart Cities (SIMONOFSKI et al, 2017). 

A popularização da Internet e seu acesso a partir de dispositivos móveis podem ser 

apontados como a parte mais visível das transformações nos meios de comunicação. Esse 
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atual cenário da Internet é promissor e apresenta-se favorável à manifestação de ideias, ao 

surgimento de conceitos e teorias, bem como à proliferação de NTICs (SATO, 2015). 

Relaciona-se a Internet das Coisas (IoT) à capacidade dos objetos, conectados em rede, 

disponibilizarem informações a respeito de seu funcionamento (SOBRINHO, 2013). Lacerda 

e Lima-Marques (2015) sustentam que, interligados em rede, os objetos são capazes de 

realizar ações de forma independente e gerar dados em quantidade e variedade exponenciais, 

como produto das interações. 

Assim, a IoT possibilita fácil acesso e interação com uma ampla variedade de 

dispositivos (câmeras de vigilância, sensores de monitoramento, displays e veículos, por 

exemplo), que constitui uma infraestrutura útil ao e-gov. A crescente utilização da IoT 

fomenta o desenvolvimento de diversas aplicações que recorrem à enorme quantidade e 

variedade de dados gerados por esses sensores, para fornecer novos serviços aos cidadãos, às 

empresas e às administrações de serviços públicos. Esse paradigma realmente encontra 

aplicação em muitos domínios diferentes para a administração pública, como o gerenciamento 

inteligente de energia e redes inteligentes, automotivo, gerenciamento de tráfego e muitos 

outros (BELLAVISTA et al., 2013).  

O Consulado de Inteligência Nacional (NIC), um centro de pensamento estratégico 

de médio e longo prazo na Comunidade de Inteligência dos Estados Unidos (IC), prevê que, 

até 2025, a computação ubíqua terá avanços tecnológicos e estará presente em pacotes de 

alimentos, móveis, sensores de ambiente, documentos em papel e muito mais. E destaca as 

oportunidades futuras que surgirão, partindo da ideia de que a demanda popular combinada 

com os avanços tecnológicos poderão impulsionar a difusão generalizada da IoT, que 

permitirá, com a próxima geração da Internet, contribuir inestimavelmente para o 

desenvolvimento econômico (U.S. GOVERNMENT - NIC, 2008). 

A IoT urbana proporciona a coleta de diversos tipos de dados, e é essa 

disponibilidade que permite o aumento da transparência pública e promove diversas ações 

governamentais para os cidadãos como transporte e estacionamento, iluminação, vigilância e 

manutenção de áreas públicas, preservação do patrimônio cultural, coleta de lixo, salubridade 

de hospitais e escola, com uma série de benefícios na gestão e otimização de serviços públicos 

(ZANELLA et al., 2014). 

As iniciativas capazes de conectar pessoas, sensores e compartilhar dados entre 

comunidades caracterizam o conceito da “IoT”. A definição e visão comum é que a IoT liga 

objetos (sensores, tags, smartphones, máquinas e edifícios) ao mundo virtual, gerando uma 

https://en.wikipedia.org/wiki/United_States_Intelligence_Community
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rede de múltiplos agentes humanos e não humanos. Os dados coletados podem melhorar a 

capacidade de prever problemas no desenvolvimento de uma inteligência coletiva. 

Ryan et al. (1994) definem a chave facilitadora para o governo inteligente com os 

seguintes requisitos: pessoal treinado nos fundamentos da gestão da informação e na 

prestação de serviços de informação. De um ponto de vista semelhante, Linders et al. (2015) 

consideram a prestação dos serviços de e-gov, realizada de forma proativa, como um meio 

para o governo inteligente, que também impulsionará o desenvolvimento inteligente, o que 

significa que a inovação em TIC pode de fato servir como um facilitador para o crescimento 

nacional. Com base nisso, será apresentado, a seguir, conceitos e iniciativas de Governo 

Eletrônico Centrado no Cidadão e de Coprodução para os serviços públicos digitais de forma 

a permitir os governos a acompanhar a evolução da cultura digital. 

2.3 GOVERNO CENTRADO NO CIDADÃO 

Conforme contextos apresentados anteriormente observa-se que a indicativa maior 

para acompanhar a evolução do governo eletrônico é a transformação dos serviços públicos 

digitais com uma abordagem do governo centrado no cidadão. Nesse sentido, apresenta-se um 

pouco desse conceito. Como ressaltado por Larsen (2015), que coloca a importância de 

diálogo com o cidadão sobre o desenvolvimento dos serviços públicos digitais, de modo a 

verificar sua real necessidade.  

A complexidade dos dias de hoje desafia os governos na implantação de um 

programa de governo digital, considerando o desenvolvimento de aplicações, tendo que lidar 

com dados, reengenharia de processos, codecisão e coprodução de serviços. Dessa forma além 

das funcionalidades requeridas para esses sistemas, os requisitos não funcionais se destacam, 

visto que usabilidade, acessibilidade, portabilidade, interoperabilidade, transparência, entre 

tantos outros, são fundamentais para aplicações em que o público-chave é o cidadão. Além 

disso, a tecnologia fornece aos governos as ferramentas que nunca tiveram antes, como a 

Internet das Coisas (IoT), que altera a coleta de informações e o fluxo de processos, ao 

mesmo tempo, em que permite uma conexão direta e contínua com a comunidade 

(ANTHOPOULOS, 2017). No entanto, os governos geralmente não atingem seus objetivos de 

forma ideal se os cidadãos, não estiverem envolvidos em seu projeto. Ainda, há que se 

considerar que os usuários hoje não são somente consumidores de informações, mas também 

produtores, em especial em ambientes como os das redes sociais. 
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As NTICs melhoram o processo ao introduzir um enfoque centrado no cidadão, 

com necessidades básicas bem definidas, a criação de prestação de serviços públicos. Como 

apresentado anteriormente neste trabalho, o uso das TICs já mostrou o seu potencial e 

benefícios em termos de acesso, viabilidade econômica, usabilidade e flexibilidade, seu uso 

também simplificou processos administrativos e oportunizou poupar recursos e oferecer 

serviços melhores. Em um número crescente de casos, esse princípio é complementado pela 

noção de serviços direcionados e personalizados para os usuários, em que estes determinam 

exatamente o serviço que procuram ou que é exigido. Isto, no que lhe concerne, cria a base 

para os avanços nos chamados serviços públicos digitais com foco no cidadão. O 

desenvolvimento dos serviços públicos digitais está diretamente relacionado com as 

necessidades e comportamentos dos usuários, ao invés das exigências do governo. Além 

disso, a personalização dos serviços é aperfeiçoada no que compete ao conhecimento da real 

necessidade do cidadão. 

De acordo com Holgersson e Söderstrom (2014), muitas das deficiências 

encontradas nos SPD existentes atualmente resultam da incapacidade de conhecer e entender 

as necessidades dos cidadãos. O aumento do conhecimento das necessidades dos cidadãos é 

essencial para o êxito do desenvolvimento dos SPD e ao envolver os usuários no 

desenvolvimento desse tipo de serviço, os efeitos positivos na utilização desses serviços serão 

notados tanto sob o ponto de vista da administração pública quanto sob a perspectiva do 

cidadão (HOLGERSSON; SÖDERSTRÖM, 2014).  

Dessa forma, podemos destacar que para que o governo eletrônico gere um maior 

valor público, ele deve ser desenvolvido com o foco no cidadão. O conceito de governo 

eletrônico centrado no cidadão sugere que os governos provejam recursos e serviços 

adaptados às reais necessidades de seus usuários, o que inclui os cidadãos, os funcionários do 

governo, outras esferas governamentais, empresas, turistas, etc. Nessa nova perspectiva 

alinhada com a transformação do serviço público digital, o ponto-chave para o sucesso é o 

foco no cidadão, nas suas necessidades, no que ele deseja e em facilitar sua vida através da 

tecnologia (BERTOT; JAEGER; MCCLURE, 2008; JAEGER; BERTOT, 2010). 

Como colocado anteriormente, os governos enfrentam o desafio de se adaptar e 

atender às necessidades e às expectativas do cidadão. Dessa forma, a administração pública 

deve procurar fazê-lo em velocidade e escala, porém fornecer experiências consistentes e 

personalizadas não é uma tarefa fácil. Sendo assim, para poder prever e responder às 
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necessidades do cidadão, as organizações de serviços públicos devem se tornar mais fluidas e 

adaptáveis, quebrando silos e aumentando gradualmente seus recursos. 

Karlsson et al. (2012) descreve que habitualmente os usuários internos das 

instituições públicas, ou seja, os servidores públicos que são consultados, porém destaca a 

importância que é preciso consultar os usuários externos, o cidadão. A participação do 

cidadão ajuda a atingir as metas de desenvolvimento e de uso do governo eletrônico. Na teoria 

é sabido sobre a importância da inclusão do cidadão no desenvolvimento de governo 

eletrônico, porém, na prática, essa abordagem ainda é pouco usada. Karlsson et al. (2012), 

citam algumas vantagens na inclusão dos cidadãos nas práticas de governo eletrônico, são 

elas: melhoria no trabalho da democracia; melhoria nas interfaces dos serviços; diminuição na 

resistência às mudanças; e um maior compromisso do usuário com o sistema implementado. 

Ao se fazer uma análise centrada em todos os interessados no serviço, uma visão mais ampla 

e mais profunda, mais crítica e melhor fundada é desenvolvida o que traz beneficio não 

somente para o cidadão, mas também para a eficiência do governo (AXELSSON; MELIN; 

LINDGREN, 2013). 

Dessa forma, é imprescindível que o cidadão faça parte do desenvolvimento do 

governo eletrônico. Para isso, os governos têm sido forçados a repensar sua abordagem de 

desenvolvimento e de prestação desses serviços eletrônicos à população (OECD, 2009). 

Seguem 18 critérios definidos, pelo Reino Unido, chamado de “Digital Service 

Standard”, que ajudam na transformação dos serviços públicos digitais centrados no cidadão 

(UK GOVERNMENT, 2016): a) compreenda os usuários; b) faça pesquisas contínuas com os 

usuários; c) tenha uma equipe multidisciplinar; d) use métodos ágeis; e) trabalhe com 

iterações e melhorias frequentes; f) avalie quais ferramentas e sistemas serão usados; g) 

entenda as questões de segurança e privacidade das informações; h) abra o código-fonte para 

que ele possa ser reutilizado; i) use plataformas comuns e padrões abertos; j) teste o serviço 

de ponta a ponta; k) tenha um plano caso o serviço fique off-line; l) crie um serviço simples 

de usar e intuitivo; m) crie um serviço seguindo os padrões do GOV.UK; n) incentive o uso 

do serviço digital; o) colete dados de desempenho; p) identifique indicadores de desempenho; 

q) relate os dados de performance na Plataforma; r) teste com o responsável pelo que é 

produzido na organização.  
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2.4 COPRODUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DIGITAIS  

Utilizar as tecnologias, fazer melhor uso dos dados e coproduzir com o ecossistema 

permitirá que os governos se movam na velocidade dos seus clientes. Adotar uma cultura de 

inovação e utilizar o potencial disruptivo e as tecnologias digitais é uma maneira acessível e 

eficiente para promover novas oportunidades de forma a se dar vida aos serviços públicos 

digitais. E ainda, colocar os cidadãos, comunidades, trabalhadores e empresas como parte do 

processo, combinando novas ideias, insights e experiências para modernizar e obter mais com 

seus recursos. Viabiliza, assim, a transformação de novas ideias em realidade, fornecendo 

melhores experiências e melhores resultados. 

Assim, a coprodução surge como um novo papel e como uma tendência 

colaborativa em organizações públicas e privadas. Segundo Ramaswamy e Gouillart (2010), o 

termo coprodução é usado para abordar como as mudanças sociais e tecnológicas permitem 

que organizações, grupos e indivíduos interajam, colaborem e resolvam problemas, criando 

valor junto. No governo, o cidadão está mudando seu perfil de apenas consumidores passivos 

de produtos e serviços para um papel mais ativo. Assim, a crescente evolução das Novas 

Tecnologias da Informação e Comunicação – NTIC fornece suporte para esses processos em 

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

atenderem às necessidades de seus clientes (RASOOL; PATHANIA, 2014). Os governos vêm 

adotando estratégias para o uso das Tecnologias da Informação e Comunicação (TICs) como 

uma ferramenta para fornecer serviços, informações e fornecer canais de participação da 

população, construindo assim um modelo diferenciado de gestão pública chamado governo 

eletrônico (MACIEL et al., 2016). 

De acordo com Petukien (2010, p. 140), a compreensão do conceito de coprodução, 

pode ser definida: 

Como a cooperação entre um cliente individual e um prestador de serviços 

públicos ao disponibilizar, em interação direta, os recursos para a produção de um 

serviço que, em primeiro lugar, satisfaz as necessidades individuais do cliente e é 

baseado no voluntarismo do cliente. 

De acordo com Hartley, Sørensen e Torfing (2013), a coprodução é um complexo e 

iterativo processo através do qual os problemas são definidos; novas ideias são desenvolvidas 

e combinadas; protótipos e pilotos são projetados, testados e redesenhados; e novas soluções 

são implementadas, difundidas e problematizadas. 
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Bason (2010) conceitua a coprodução como uma prática na prestação de serviços 

públicos, na qual os cidadãos estão envolvidos na criação de políticas e serviços públicos. É 

contrastado com um método de prestação de serviço baseado em transações, no qual os 

cidadãos consomem serviços públicos, concebidos e fornecidos pelos governos. A 

coprodução é possível nos setores privado e sem fins lucrativos, além do setor público. Em 

contraste com o envolvimento tradicional dos cidadãos, os cidadãos não são apenas 

consultados, mas fazem parte da concepção, design, direção e gerenciamento dos serviços.  

Diversos autores destacam a coprodução dos serviços públicos digitais como um 

componente fundamental para sua efetividade. A coprodução no serviço público como um 

conceito teórico no final da década de 1970 e no início da década de 1980 (BRUDNEY; 

ENGLAND, 1983; JAKOBSEN, 2013; PERCY, 1984; SHARP, 1980), a ser desenvolvido e 

aplicado para identificar uma abordagem em que bens e serviços são produzidos com alto 

grau de envolvimento do usuário (SZKUTA; PIZZICANNELLA; OSIMO, 2014). Logo 

ressurgiu na agenda de pesquisa, com o advento dos serviços digitais, sendo associada à 

transformação do governo e à inovação centrada no cidadão e no setor público (LINDERS 

2012).  

Alguns estudos já́ constataram que a coprodução está associada à melhoria da 

percepção dos usuários da qualidade e do valor gerado pelo serviço (ANDERSON, 

SULLIVAN, 1993; KELLEY, DONNELLY, SKINNER, 1990; PESTOFF, 2012; THOMAS, 

OTT, LIESE, 2011). Troy e Supphellen (2012) concordam com essa relação ao afirmar que a 

participação do usuário no processo de coprodução do serviço pode ser associada à crescente 

satisfação tanto com o serviço ofertado quanto com seus resultados. 

De acordo com Szkuta, Pizzicanella e Osimo (2014), a coprodução introduz novos 

serviços, potencialmente tornando o setor público mais responsivo às necessidades dos 

usuários, permitindo também através da coprodução com o cidadão, substituir a prestação de 

serviços pagos por recursos voluntários, sendo uma fonte potencial de economia.  

Na realidade dos SPD, a coprodução consiste no envolvimento direto do cidadão na 

concepção e entrega dos serviços à sociedade, com os agentes do Estado, no modelo proposto 

dessa pesquisa será considerada apenas a etapa de concepção da solução. Esse processo 

depende da cooperação voluntária dos cidadãos e apresenta impactos positivos para os 

resultados dos SPD (BRUDNEY, ENGLAND, 1983). A coprodução com o cidadão desafia o 

modelo tradicional de prestação de serviços públicos, em que o Estado fornece bens e serviços 

para uma sociedade passiva (ALFORD, 1998; MATTSON, 1986; VAMSTAD, 2012; 

https://en.wikipedia.org/wiki/Public_services
https://en.wikipedia.org/wiki/Public_services
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VERSCHUERE et al., 2012). Na coprodução com o cidadão, o Estado não considera a 

sociedade apenas consumidora, mas parceira, expandindo o papel do cidadão de um 

consumidor passivo dos serviços públicos para um ator que tem um envolvimento ativo no 

tratamento de problemas sociais (ALFORD, 1998; MATTSON, 1986). Todos os bens e 

serviços públicos podem ser produzidos pelo fornecedor e pelos seus usuários (OSTROM, 

1996), e a implementação de programas de coprodução pelo Estado pode aumentar a 

quantidade e qualidade dos serviços ofertados (BIFULCO, LADD, 2006; BRUDNEY, 

ENGLAND, 1983; WARREN, HARLOW, ROSENTRAUB, 1982) e, ainda, resultar na 

redução de custos e contribuir para o aumento da satisfação dos usuários dos serviços 

públicos (BITNER, FARANDA, HUBBERT, ZEITHAML, 1997; WARREN et al., 1982).  

Outra tendência pioneira é incorporar abordagens comportamentais do usuário, o 

design thinking (desenvolvimento a pensar no usuário) à criação, à prestação e ao uso de 

serviços. 

A coprodução é uma atividade criadora de valor que respeita o papel dos usuários / 

consumidores. Na verdade, a coprodução é muito mais do que o envolvimento do usuário / 

consumidor. No setor privado a empresa (provedora) geralmente é responsável pela 

orquestração geral e os consumidores desempenham um papel mais passivo no processo, 

enquanto os gerentes passam uma parte do trabalho que normalmente é feito pela empresa 

para seus clientes (CASTELNOVO, 2015). No entanto, a coprodução deve ativar os usuários 

na cocriação de valor. No setor público, o valor tem sido visto como sustentabilidade 

ambiental, inclusão social ou disseminação de benefícios em toda a gama mais ampla possível 

de membros da comunidade local. A esse respeito, os usuários podem querer desempenhar um 

papel mais ativo na coprodução de serviços e sua contribuição gera o chamado valor público. 

O valor público é o valor fundamental criado pelo envolvimento dos cidadãos como 

coprodutores no processo de criação de valor, o que não exclui que os coprodutores possam 

obter também um valor privado de sua participação no processo de criação de valor 

(CASTELNOVO 2015). 

Assim, cabe reforçar que este estudo 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 os atores envolvidos que utilizam os serviços públicos 
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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. 

Como se percebe, há uma ampla diversidade de aplicativos móveis de interesse 

público ofertados aos cidadãos. Esses, apps
3
 podem ser classificados em ao menos dois 

subgrupos principais: os aplicativos governamentais e os aplicativos cívicos. 

Os aplicativos governamentais: são aqueles desenvolvidos pelo próprio governo, 

através de equipes de tecnologia da informação dos órgãos públicos ou por contratos com 

empresas para esse fim. Esses aplicativos são desenvolvidos em uma perspectiva do governo 

para o cidadão que não impede que sejam desenvolvidos aplicativos para uso interno do 

governo. 

Os aplicativos cívicos são aqueles desenvolvidos em uma perspectiva que tem 

início na própria sociedade. São aplicações feitas por cidadãos ou desenvolvedores 

independentes com base em informações ou serviços governamentais para serem utilizados 

por outros cidadãos, ou pelo próprio governo de forma gratuita. 

Outra modalidade de aplicativo de interesse público, que pode ser desenvolvido 

tanto como um aplicativo governamental quanto como um aplicativo cívico, são os jogos 

sérios. Esses jogos podem ser definidos como aqueles que “desenvolvidos a partir dos 

processos usuais de game design, têm como objetivo principal a transmissão de conteúdos de 

cunho educacional e informativo visando a aplicação em contextos externos ao jogo” 

(BRASIL, 2014). 

A chamada “gamificação” de conteúdos é uma das estratégias utilizadas para que os 

aplicativos governamentais possam atrair o interesse dos usuários e aumentar o engajamento 

dos cidadãos. 

Medhi, Sogar e Toyama (2006), com base em lições aprendidas de diversos estudos 

de campo, chegaram a um conjunto de princípios de design para serem empregados como 

guidelines para interface de usuário “livre de texto”. O trabalho é situado para usuários 

analfabetos e com baixo letramento na Índia. Os resultados principais são algumas diretrizes 

como, por exemplo:  

● evitar texto;  

● números podem ser usados;  

                                                
3
 Apps é a abreviação muito utilizada para: Application. Ou seja, Aplicativo em português. 
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● utilizar imagens semi abstratas e aumentar fotorrealismo com interação mais complexa; 

● empregar imagens que indicam ações; 

● na criação de imagens, considerar fatores psicológicos, culturais e religiosos; 

● sempre prover feedback auditivo e; 

● sempre fornecer ajuda online. 

2.5 INTERAÇÃO HUMANO-COMPUTADOR - IHC 

Nessa subseção, exemplifica-se a importância de um governo centrado no cidadão, 

diferente do modo tradicional que os serviços públicos são distribuídos com o olhar do 

governo, governo centrado no próprio governo. O cidadão é um usuário, um cliente do 

governo, para a área da computação existe um conceito chamado Interação Humano-

Computador que trata de sistemas computacionais interativos para o usuário. 

De fato, nunca houve antes tanta necessidade de que designers de interação e 

engenheiros de usabilidade desenvolvessem tecnologias interativas atuais e de nova geração. 

Para empreender tal tarefa com sucesso, esses profissionais precisam contar com um conjunto 

variado de habilidades em áreas como psicologia, interação homem-computador, web design, 

ciência da computação, sistemas de informação, marketing, entretenimento e negócios. 

O campo interdisciplinar mais conhecido e a interação homem-computador (IHC), 

que se preocupa com "o design, a avaliação e a implementação de sistemas computacionais 

interativos para uso humano e com o estudo de fenômenos importantes que os rodeiam" 

(ACM SIGCHI, 1992, p. 6). 

Até o início dos anos 90, o foco da IHC era projetar interfaces para um único 

usuário. Em resposta a uma crescente preocupação com a necessidade de se fenecer suporte a 

múltiplos indivíduos que estejam trabalhando juntos e utilizando sistemas de computador, 

surgiu então o campo interdisciplinar de trabalho cooperativo suportado por computador 

(CSCW -em inglês, computer-supported cooperative work) (GRIEF, 1988). 

No contexto da interação homem-computador, ela representa um meio de 

estudar o trabalho (ou outras atividades) para alimentar o design de sistemas de 

informação e entender os aspectos de seu uso (SHAPIRO, 1995, p. 8). 

Em uma entrevista com Ben Shneiderman
4
, fez as seguintes colocações: O IHC 

permite o processo de projetar experimentos que auxilia os analistas tornarem-se mais 

                                                
4
  Ben Shneiderman professor de ciência da computação na University Maryland, foi fundador e diretor do 

Human-Computer interaction Laboratory de 1983 a 2000. 
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eficazes. A prática de participar de experimentos contribui, aos analistas, condições para 

formular hipóteses lúcidas e aplicáveis que possam ser testadas experimentalmente com 

grupos de usuários reais. A IHC fornece uma base rigorosa para a engenharia de usabilidade. 

A diferença entre o experimento e os testes de usabilidade é que um teste de 

usabilidade estuda um pequeno número de usuários que realizam tarefas exigidas. Os 

resultados de um teste de usabilidade consistem em um relatório para os desenvolvedores que 

identifica problemas frequentes e possivelmente sugere melhorias, talvez variando de a1ta 

para baixa prioridade e de baixo para alto esforço do desenvolvedor. 

A participação do usuário tem sido reconhecida como uma ação importante no 

desenvolvimento de serviços públicos digitais e interação humano-computador (BAROUDI, 

OLSON, IVES, 1986; BØDKER, 1996; FLOYD, MEHL, REISIN, SCHMIDT, WOLF 1989, 

HIRSCHHEIM, 1985; MUMFORD, 1981). Agregados em um nível mais alto, encontramos 

várias abordagens de participação do usuário bem, conhecidas, como design centrado no 

usuário (NORMAN, 1986), design de interação (PREECE; ROGERS; SHARP, 2005), design 

participativo (SCHULER, NAMIOKA, 1993). Na sequência seguem com o conceito de 

interação com o usuário. 

2.5.1 Design Centrado no Usuário – DCU 

A abordagem Design Centrado no Usuário (DCU), que se caracteriza pela 

concepção e criação de sistemas informatizados no intuito de possibilitar uma melhor 

comunicação e interação com a população. Essa metodologia considera as necessidades e 

participação contínua dos usuários na concepção e desenvolvimento de todas as fases do 

projeto de uma tecnologia, possibilitando uma interação fácil e eficiente com a ferramenta 

(KLING, 1977; NORMAN, 1986; PREECE; ROGERS; SHARP, 2005). 

O método DCU contempla quatro etapas que descrevem os processos de um 

projeto: a primeira prevê a identificação das necessidades dos usuários e a partir delas a 

apresentação de propostas de requisitos para correção do problema. A segunda diz respeito ao 

processo de design alternativos, capazes de preencher os requisitos propostos anteriormente, 

ou seja, nessa fase propõem-se “soluções” para as necessidades elencadas com base nos 

requisitos. A terceira etapa caracteriza-se pela construção de um protótipo funcional e com 

design interativo. 
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De acordo com Gould e Lewis (1985) a iteração não é apenas custo adicional e 

tempo para o ajuste fino, deve ser uma filosofia de design, pois isso é facilmente corrigido nos 

estágios finais por métodos de avaliação como simulações e prototipagem. O ciclo de 

concepção deve ser repetido quantas vezes forem necessárias e envolve os processos de testes, 

medidas e redesign. 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 usuários e desenvolvedores de sistemas não são vistos como parceiros iguais. 

Especialmente a literatura de design centrado no usuário enfatiza desenvolvedores de sistemas 

como designers: “gastam muito tempo com usuários em seu ambiente para apreciar suas 

necessidades” (KLING, 1977) e “designers devem entender quem são os usuários” (GOULD; 

LEWIS, 1985). Isso implica na necessidade de transferência de conhecimento, onde 

desenvolvedores de sistemas devem ter amplo conhecimento de negócios. 

2.5.2 Design de Interação - DI 

Projetar produtos interativos usáveis requer que se considere quem irá utilizá-los e 

onde serão utilizados.  Outra preocupação importante consiste em entender o tipo de 

atividades que as pessoas estão realizando quando estão interagindo com os produtos. Aquilo 

que for mais apropriado para os diferentes tipos de interfaces e para o planejamento de 

dispositivos de entrada e saída de informação vai depender de que tipos de atividades 

receberão suporte. 

De acordo com Preece; Rogers e Sharp (2005), design de interação significa criar 

experiências que melhorem e entendam a maneira como as pessoas trabalham, se comunicam 

e interagem. Nesse sentido, consiste em encontrar maneiras de fornecer suporte às pessoas. 

Tal projeto contrasta com o da engenharia de software, que enfoca principalmente a produção 

de soluções de software para certas aplicações. 

A importância de se entender como os usuários agem e reagem a situações e como 

se comunicam e interagem acarretou o envolvimento de pessoas de diversas disciplinas. Da 

mesma forma, a crescente importância de se entender como projetar diferentes categorias de 

mídias interativas de maneira eficaz e prazerosa envolve também uma diversidade de outros 

profissionais, incluindo designers gráficos, artistas, animadores, fotógrafos. 
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Reunir tantas pessoas com formações e treinamento diferentes significa muito mais 

ideias sendo geradas, novos métodos sendo desenvolvidos e designs mais criativos e originais 

sendo produzidos. No entanto, o fator negativo diz respeito aos custos envolvidos. Quanto 

mais pessoas com formações diferentes em uma equipe de design, mais difícil pode ser fazê-

las comunicarem-se e fazer avançar os projetos desenvolvidos. 

Segundo Preece; Rogers e Sharp (2005), essencialmente, o processo de design de 

interação envolve quatro atividades básicas: 1. Identificar necessidades e estabelecer 

requisitos. 2. Desenvolver designs alternativos que preencham esses requisitos. 3. Construir 

versões interativas dos designs, de maneira que possam ser comunicados e analisados. 4. 

Avaliar o que está sendo construído durante o processo. 

2.5.3  Design Participativo - DP 

Os processos de design participativo - DP têm ganhado muita atenção, em especial 

em áreas como a interação humano-computador, subárea da computação que se preocupa com 

os fatores humanos em sistemas e contextos computacionais. Entre os processos desse tipo de 

design, o codesign e o DP têm tido especial atenção por trazer sujeitos não designers para o 

contexto de design.  

A abordagem do DP surgiu na Escandinávia, entre o final dos anos 1960 e o início 

dos anos 1970, influenciada por movimentos sindicais e políticos que pressionavam para que 

os trabalhadores tivessem controle democrático sobre as mudanças em seu trabalho, que nesse 

momento era diretamente afetada pela evolução dos sistemas computacionais (ROGERS, 

SHARP, PREECE, 2013; MULLER, KUHN, 1994).  

No DP estão envolvidos domínios diversos como design centrado no usuário - 

CDU, design gráfico, engenharia de software, arquitetura, políticas públicas, psicologia, 

antropologia, sociologia, estudos do trabalho, estudos da comunicação e ciência política 

(BARANAUSKAS et al., 2013, p.32).  

O DP evidencia usuários efetivamente participantes no design de produtos em vez 

de apenas usuários de interfaces, estimulando o engajamento destes processos de 

desenvolvimento de um produto (MORAIS et al., 2012, p. 162). “Mais do que serem usados 

como fontes de informação ou serem observados em sua rotina de trabalho, ou no uso do 

produto, os usuários finais trazem contribuições efetivas em todas as fases do ciclo de design 

e desenvolvimento, que refletem suas perspectivas e necessidades” (BARANAUSKAS; 
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MANTOAN, 2009, p. 162). Para Rogers, Sharp e Preece (2013), envolver e representar os 

usuários durante o processo, com prototipação constante, ajuda os usuários a se envolverem 

profundamente com todo o processo de design da tecnologia. Em outras palavras, o design 

participativo é usado para entender melhor a tarefa a ser suportada e as diferenças existentes 

entre os grupos de usuários. Os usuários são vistos como parceiros iguais no projeto. 

Essa perspectiva de design provê uma grande possibilidade para os usuários serem 

imersos em seu próprio contexto, e para externalizar suas concepções, relatando suas 

necessidades para a solução em questão, e principalmente protegendo a si mesmos de serem 

previamente influenciados pelas conjecturas propostas pelo desenvolvedor (BORGES et al., 

2011).  

Os métodos em DP caracterizam-se pelo uso de técnicas simples e pouco 

comprometimento com recursos materiais (MORAIS et al., 2012). São utilizadas diversas 

técnicas para facilitar a mediação entre usuários e designers, como as técnicas de 

storyboarding, brainstorming e cenários.  

Para Baranauskas e Mantoan (2009), três características específicas resumem o DP: 

é orientado ao contexto, envolve colaboração em vários níveis e apresenta uma abordagem 

iterativa ao design.  

O codesign, no que lhe concerne, pode ser considerado uma evolução do DP 

(SANDERS; STAPPERS, 2008), mas, segundo Baranauskas et al. (2013), não é uma 

expressão atualizada do DP, por possuir características próprias.  

Baranauskas et al. (2013) afirma que o termo codesign se aplica a um processo 

compartilhado de design, em que o designer atua como facilitador. O termo tem sido utilizado 

pela comunidade de designers como abreviação para “community design, collaborative 

design, cooperative design” (BARANAUSKAS et al., 2013, p32), significando um conjunto 

de ferramentas utilizadas por designers para engajar sujeitos não designers no processo de 

design (BARANAUSKAS et al., 2013), de forma colaborativa.  

McDonnell (2010) afirma que a diferença entre DP e codesign é evidente desde sua 

nomenclatura, já que “participação e colaboração/cocriação se referem a conceitos e práticas 

que, apesar de compartilharem muitos aspectos, são focados em diferentes questões. Por meio 

do prefixo “co”, o termo colaboração traz a ideia de comum ou o mútuo, significando o ato de 

trabalhar ou agir de forma conjunta (colaboração), em contraposição com o termo participar, 
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que denota o ato de aliar as partes ao todo (MCDONNELL, 2010), mantendo, portanto, a 

estrutura organizacional pré-existente.  

“O codesign, portanto, envolve um grupo diverso de pessoas que vivem não 

necessariamente em contextos homogêneos (culturas distintas, visões de mundo diferentes), 

como, por exemplo, o de trabalho, mas que compartilham contextos de design” 

(BARANAUSKAS et al., 2013, p33).  

Observa-se no DI características que permitem a utilização de abordagens 

participativas, em especial o codesign, já que é possível identificar atores do processo, um 

contexto de design em comum, apesar da heterogeneidade de sujeitos. 

2.5.4 Linguagem Cidadã 

A Linguagem Cidadã é o termo brasileiro adotado oficialmente pelo governo 

federal, como sinônimo podemos encontrar os termos Linguagem Clara (Clear Language) ou 

Plain Language, sem tradução equivalente ao português (CARVALHO; CAPPELLI, 2019). 

A linguagem cidadã vem se tornando uma discussão importante e essencial para os 

serviços públicos digitais, definida pela Controladoria Geral da União (CGU) como:  

“É aquela clara, concisa, objetiva, desburocratizada. Mais do que isso, é aquela que 

atenta para o contexto sociocultural da pessoa a que é dirigida, adaptando-se às suas 

necessidades. Assim, se mostra inadmissível, em tese, utilizar-se de linguagem 

técnica ou que requeira estudos ou investigações posteriores para sua correta 

compreensão. No entanto, se o cidadão a que se destina a resposta da ouvidoria seja 

reconhecidamente um especialista em uma área específica, não haverá problemas em 
utilizar linguagem mais técnica.” (Controladoria Geral da União, 2015) 

A Lei de Acesso à Informação brasileira determina que processos e informações 

públicas sejam apresentados aos cidadãos de forma inteligível aos mesmos. Segundo 

Carvalho, Cappelli e Santoro (2018), descrevem que Modelos de processos de negócios têm 

se apresentado como uma forma para representação de conhecimento organizacional, e são 

usualmente apresentados através de notações técnicas ou linguagem natural, formas que 

podem apresentar problemas em relação à efetividade do entendimento pela grande maioria 

dos cidadãos. 
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2.5.5 Tipos de abordagens de apoio para a transformação do serviço público digital 

2.5.5.1 Design Thinking 

Design Thinking (DT) significa “o jeito de pensar do design”. Design, que em 

português quer dizer “projeto centrado nas pessoas”. A expressão “Design Thinking” foi 

primeiramente utilizada por acadêmicos no início da década de 90, posteriormente, 

popularizada pela IDEO, empresa de design e inovação fundada em 1991 em Palo Alto, 

Califórnia. (FERREIRA; PINHEIRO, 2017). 

De maneira análoga, Vianna (2012) defende que o Design Thinking se refere à 

maneira do designer de pensar, ou seja, que busca utilizar de pensamentos que podem ser 

obtidos por questionamentos através da apreensão e/ou compreensão dos problemas, estas que 

podem ser formuladas a partir da observação do universo que permeiam o problema. Além 

disso, o autor defende que ao utilizar desta técnica, a inovação é certa, visto que introduz 

novos significados aos produtos, serviços ou relacionamentos, já que é centrado no usuário, 

cujo foco é a compreensão dos fatores culturais e também emocionais acerca do produto. 

Vianna (2012) define as etapas do Design Thinking, de maneira geral, a imersão 

pode ser entendida como a etapa em que o designer deve estar preparado para se aproximar da 

situação-problema. A etapa de análise e síntese, esta que se compreende entre as etapas de 

imersão e ideação, corresponde a uma análise e organização das informações coletadas, 

possibilitando a obtenção de padrões de modo a criar desafios que auxiliem na compreensão 

do problema. A etapa de Ideação, tem o objetivo de gerar a ideia inovadora para o tema do 

projeto, aqui são utilizadas técnicas como brainstorming e workshop de cocriação. Por fim, 

parte-se ao momento de tirar as ideias do papel, a prototipação, esta que é de grande 

importância para o projeto, dado que auxilia na validação das ideias geradas. 

2.5.5.2 Design etnográfico 

Design etnográfico é nome dado a uma etapa de um processo de design em que 

fazemos um mergulho para entender com profundidade uma determinada realidade que 

queremos transformar a partir do olhar do usuário de um serviço ou beneficiário de uma 

política pública. Para isso, realiza-se uma pesquisa de campo utilizando nossas capacidades de 

observar, interagir e imergir na realidade do outro com o objetivo de obter insights que 

orientem uma transformação em uma política pública (METELLO, 2018)  
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Com base nos métodos de design, que trabalham com o conceito de interação com 

o usuário, apresentados, a próxima seção descreve sua importância para o desenvolvimento de 

serviços públicos digitais para a administração pública. 

2.5.5.3 Serviços Colaborativos 

A TICs são ferramentas poderosas para os serviços governamentais se tornarem 

mais colaborativos. O potencial para a colaboração está se tornando uma prioridade do 

governo eletrônico, sendo totalmente realizado por diversos governos que estão se 

movimentando em direção a um modelo de distribuição mais colaborativo e integrado de 

serviços e programas governamentais. Em particular, o foco tem sido dado às iniciativas 

interagências e às iniciativas interdepartamentais, pois elas são uma base do trabalho em 

conjunto para a modelagem do processo de mudança e de renovação que está em andamento. 

Os esforços nos serviços colaborativos estão promovendo uma revolução no setor público, o 

qual está unindo os departamentos governamentais para integrar e racionalizar os serviços. 

O governo eletrônico, a operar como uma plataforma para o desenvolvimento 

sustentável, pode gerar valor público e uma gama de benefícios orientados às pessoas. O uso 

das TICs transforma a vida dos cidadãos, das comunidades, dos grupos da sociedade civil e 

das empresas, fazendo-os passar de consumidores passivos de dados e conhecimento a 

produtores ativos. Por exemplo, os cidadãos estão cada vez mais a partilhar uns com os outros 

nas plataformas de redes sociais e tendem a consultar outros cidadãos, em vez do governo, 

quando precisam de aconselhamento. Dito de outra forma, usam cada vez mais o “sinal 

social” e a “pesquisa social” para organizar e melhorar as suas vidas. Portanto, os governos 

precisam reconhecer o valor da colaboração e do crowdsourcing, que permite aos cidadãos e 

outros atores contribuírem como cocriadores. Embora os governos devam mobilizar melhor 

os seus recursos e talentos, há sempre um talento adicional a ser encontrado do lado de fora 

também (ONU, 2018). 

2.5.5.4 Hackathon, Lab Vivos 

O termo hackathon vem sendo muito utilizado no mundo de desenvolvimento de 

softwares, assim como seus muitos sinônimos: hack day, hackfest, codefast, ou ainda, em 

português, maratona de programação. Sua prática vem demonstrando ser extremamente 

eficaz, gerando ótimos resultados em um curto período. Eventos desse tipo podem trazer 

grandes ideias à tona — o popular aplicativo “Easy Taxi” e o aplicativo de compras e vendas 
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carousell são exemplos de iniciativas bem-sucedidas que nasceram em meio a maratona de 

programação. A primeira realização de um evento desse tipo foi em 1999, nos Estados 

Unidos, patrocinada pela empresa Sun, uma das maiores empresas de desenvolvimento de 

software do mundo. (SIMPLEZ, 2016)  

Desde então, eventos do gênero, que são cada vez mais populares no seu país de 

origem, estão se espalhando pelo mundo, acontecendo, inclusive, no Brasil. Conforme destaca 

Araujo (2018) em sua pesquisa: 1º Hackathon da Câmara Municipal de São Paulo em 2012, o 

Hackathon de Dados Educacionais do INEP em 2013, Hackathon da Câmara dos Deputados 

em 2013, Hackacity Campo Grande em 2016, Hackacity Olinda em 2016, Hackacity Cuiabá́ 

em 2017, Hackacity Recife em 2017, por fim, Hackacity Belo Horizonte em 2017. A Campus 

Party também tem abrigado alguns hackathons desde 2012 e o maior congresso de 

computação do Brasil, o CSBC, deu início à implantação deste modelo em 2017.  

A empresa de consultoria especializada em gestão de inovação para empresas, 

Simplez (2016), afirma que “os hackathons são eventos que sempre trazem algum tipo de 

inovação na área de softwares”. O hackathon, então, é um evento que reúne profissionais 

ligados ao desenvolvimento de software, como designers e programadores, em maratona de 

programação. Essa maratona pode ter o objetivo de desenvolver um software que já tenha um 

detalhamento de requisitos definido ou ainda incentivar projetos livres, desde que sejam 

inovadores e úteis.  

Dependendo do objetivo do hackathon, o evento pode demorar apenas um dia ou 

uma semana inteira. Nesse período, os participantes têm a oportunidade de fazer networking 

ao conhecer outros profissionais da área, criar projetos inovadores e muito rentáveis, além de 

poderem concorrer a prêmios.  

Os hackathons também podem ser promovidos por universidades, como uma 

maneira de treinar seus estudantes e integrar toda a comunidade acadêmica, ou instituições 

governamentais, com o mesmo objetivo de criação de soluções inovadoras. Em 2014, por 

exemplo, o governo britânico promoveu uma dessas maratonas, batizado de “DementiaHack”, 

o evento tinha o objetivo de criar ferramentas digitais focadas na melhoria da qualidade de 

vida de pessoas com doenças mentais e também de seus cuidadores. (SIMPLEZ, 2016)  

Richard et al. (2015), em seu trabalho expõe que muitos desses hackathons são 

organizados espontaneamente, atraindo uma centena de participantes voluntários, enquanto 
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outros, como o hackathon organizado pelos alunos, chamado de PennApps, atraem milhares 

de estudantes universitários de todo o mundo.  

Até aqui, foi possível perceber que o principal objetivo de qualquer hackathon é 

resolver algum problema em um curto período, por ideias criativas. Colocando de outro 

modo, podemos dizer que os hackathons visam promover a inovação, dado que é um critério 

qualificatório do evento: grau de inovação. 

De acordo com Ruijer e Meijer (2019), um laboratório vivo pode ser definido como 

ambientes para inovação orientada ao usuário. Os laboratórios vivos oferecem uma 

plataforma colaborativa para pesquisa, desenvolvimento e experimentação em ambientes da 

vida real, com base em metodologias e ferramentas específicas, e implementadas através de 

projetos específicos de inovação e atividades de construção da comunidade. Eles são descritos 

pela experimentação em configurações reais e pelos usuários como co-inovadores. Os 

usuários colaboram para criar o resultado desejado. Os laboratórios vivos oferecem uma 

alternativa aos experimentos da administração pública que geralmente são realizados em um 

ambiente controlado de laboratório (BOUWMAN; GRIMMELIKHUIJSEN, 2016).  

Novas configurações sociais são necessárias para a organização da inovação onde o 

governo, indústria, academia e cidadãos trabalhem juntos para cocriar o futuro e conduzir 

mudanças estruturais, muito além do escopo do que qualquer organização ou pessoa poderia 

fazer individualmente (CARAYANNIS AND CAMPBELL, 2009). A utilização de um 

laboratório vivo se mostra como uma excelente oportunidade para os órgãos públicos se 

encontrarem com pessoas e outras organizações, de modo a experimentar juntos novos 

conceitos e possibilidades (MANZINI AND STASZOWSKI, 2013).  

2.6 TRABALHOS RELACIONADOS À COPRODUÇÃO E TRANSFORMAÇÃO DO 

SERVIÇO PÚBLICO DIGITAL 

Mediante a evolução no cenário tecnológico mundial e as potencialidades de 

interação social, apresentadas nas seções anteriores, com as novas funcionalidades e 

plataformas, soluções para melhorar a prestação de serviços e sua interação com os cidadãos. 

O escopo desta seção é apresentar algumas iniciativas identificadas em trabalhos científicos 

referente às transformações que vêm ocorrendo mundialmente nos serviços públicos digitais.  

Segundo Ulrich, Silva e Maciel (2020), para um maior engajamento, interação e 

uma efetiva aproximação entre governo e cidadão na transformação dos serviços públicos 
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digitais usando as novas TICs, destacou em sua pesquisa, cases que apresentam iniciativas de 

coprodução, gamificação e incentivos recompensando os envolvidos, que estão detalhadas 

logo a seguir. 

Webster e Leleux (2018) apresentam uma série de práticas inovadoras de 

participação cidadã, facilitadas pelas NTICs: como laboratórios vivos; hackathons; fablabs e 

espaços criadores; laboratórios urbanos inteligentes; painel dos cidadãos; gamificação; 

conjuntos de dados "abertos" e crowdsourcing. 

Os autores propõem ainda o framework - "modelo de reciprocidade municipal 

tecnologicamente mediado" representado na Figura 2, a ser utilizado por administradores 

públicos para atender os princípios da governança inteligente. Esse modelo, destaca os 

componentes necessários para facilitar os relacionamentos recíprocos, onde governo e 

cidadãos se engajam, interagem e coproduzem usando as mídias sociais e as NTICs. Ainda de 

acordo com o exposto, eles destacam a relevância que os incentivos e recompensas, para 

ambas as partes, cidadão e governo, assim, permite ajudar a entender melhor os ingredientes 

necessários para a governança da cidade/governo inteligente (WEBSTER, LELEUX, 2018).  

A Figura 2 destaca os inputs e os resultados implícitos nessa abordagem, onde as 

NTICs são os canais que mediam as entradas e as relações de modelagem. Eles fazem parte 

do contexto institucional e cultural mais amplo que molda a atividade e sem o qual a 

governança não pode ocorrer. Os inputs municipais são projetados para facilitar o 

engajamento dos cidadãos, enquanto os inputs dos cidadãos implicam em grau de confiança 

no município e a disposição de contribuir para o processo de governança. Os resultados dessa 

interação são mostrados na forma de benefícios mais significativos e sustentáveis para as 

comunidades locais e oferecem um forte contraste com as práticas tradicionais de governança. 
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Figura 2 Modelo de Reciprocidade Municipal Tecnologicamente Mediado 

 

Fonte: WEBSTER, LELEUX (2018, p.105). 

 

Simonofski et al. (2017) fizeram uma extensa revisão de literatura de diferentes 

campos de pesquisa, de modo a identificar diversos meios para a participação do cidadão em 

uma Smart City. Os autores apresentaram um framework representado na Figura 3, cujos 

critérios foram validados em Namur (Bélgica). Os autores chegaram a uma compreensão da 

relevância e implementação da participação cidadã em um governo inteligente. Como 

conclusão, reforçam que os governos não atingem seus objetivos de forma ideal se os 

cidadãos não estiverem envolvidos em seus projetos. Para tal, propuseram formas com que os 

cidadãos podem transformar os governos, envolvendo-se no processo: 

● de maneira democrática; 

● Cocriando, sendo os fornecedores de experiência e competências para propor melhores 

soluções; e 
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● Usando proativamente infraestrutura de TIC, transformando o cidadão em coletores de 

dados, usando dispositivos móveis ou outras tecnologias. Dessa forma, oportunizando o 

cidadão se sentir parte integrante do governo. 

Os autores reforçam que as novas tecnologias (Internet of things, Cloud Computing 

ou o embeddedness dos sensores) terão um papel importante na transformação dos governos, 

mas é a forma como são aplicadas, que fazem a grande diferença para a efetividade do 

governo. 

Figura 3 Framework da Avaliação da Participação do Cidadão 

 

Fonte: SIMONOFSKI et al. (2017, p.229) 

Os autores esperam que esse framework da Figura 3 seja útil de diferentes 

maneiras:  

● Ferramenta de avaliação de estratégias de governo eletrônico -esta avaliação refere-se à 

análise da estratégia ao longo de todos os critérios do framework e ainda com o objetivo 

de avaliação da sua efetividade; 

● Ferramenta de governança para funcionários do governo que desejam investir em uma 

estratégia de governo eletrônico com foco no cidadão. A esse respeito, os critérios podem 

ser considerados como diretrizes para a implementação; 

● Ferramenta de criatividade, permitindo a análise comparativa das melhores práticas para 

um critério ou categoria de critérios em diferentes soluções de serviços públicos. A partir 

dessa análise comparativa, novos meios de participação do cidadão, poderão ser 

concebidos e implementados. 
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Anthopoulos (2017) analisou o contexto do governo inteligente e realizou uma 

revisão da literatura, comparando e explicando vários modelos de conceituação para esse 

tema. Para tal, foi criado um quadro unificado de conceitos para governo inteligente, 

apresentando um framework unificado que combina todas as abordagens dadas pelos 

acadêmicos na literatura identificada.  

Esse framework aponta que o Smart Gov pode ser considerada uma evolução do 

governo eletrônico (Digital Gov; e-gov) e do governo dados abertos (Open Gov) e das 

Cidades Inteligentes (Smart City) ao nível local. A Figura 4 apresenta os subconjuntos 

correspondentes: 

● Governo Eletrônico: evolui principalmente através da implantação de serviços 

inteligentes e facilitadores de chave (por exemplo, e-ID, compras etc., como os definidos 

pela Comissão Europeia), bem como via interoperabilidade e resulta em uma maior 

eficácia e eficiência do governo;  

● Governo dados abertos: diz respeito à abertura em relação às suas atividades na prestação 

de serviços, formulação de políticas (engajamento dos cidadãos) e prestação de contas no 

que diz respeito à sua alocação de gastos e processo de formulação de políticas, 

envolvendo todos os cidadãos; e  

Fonte: ANTHOPOULOS (2017). 

Figura 4 Uma estrutura governamental inteligente unificada 
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● Cidades Inteligentes: abordando governança de uma cidade inteligente, crescimento 

econômico local e a formulação de políticas baseadas em evidências. 

Finalmente, o anel interno retrata os três (3) componentes básicos para a 

implementação do governo inteligente: dados (grandes e abertos), inovação e tecnologias 

emergentes e acompanhados por inovação no setor público. 

Anthopoulos (2017) descreve que a tecnologia fornece aos governos as ferramentas 

que eles nunca obtiveram antes, como a Internet das Coisas (IoT), que altera a coleta de 

informações e o fluxo de processos, em simultâneo, em que permite uma conexão direta e 

contínua com a comunidade, traz também o conceito chamado Internet-of-Everything que 

reúne Pessoas, Processos, Dados e Coisas.  

De forma geral, conclui que, cidade inteligente pode ser vista como uma área da 

governança inteligente, enquanto a governança inteligente é uma das dimensões da cidade 

inteligente. 

Paletti (2016) descreve como as práticas de coprodução, através das TICs, estão 

mudando a forma da prestação dos serviços públicos. Induzindo mudanças estruturais na 

administração pública, de forma a permitir que futuros cidadãos participem ativamente na 

coprodução de serviços. A pesquisa apresenta que através do desenvolvimento de muitas 

aplicações de TIC, tornou a coprodução uma prática fácil, envolvendo muitos cidadãos na 

coleta de dados e informações sobre poluição, criminalidade ou na coprodução direta de 

serviços públicos essenciais, como primeiros socorros. A perspectiva do Valor Público, por 

trás da coprodução de serviços públicos existe a vontade de muitos cidadãos de coproduzir e 

criar modelos que correspondam às suas atuais aspirações e ideias coletivas e que o atual 

modelo de administração pública não pode satisfazer. Portanto, as TIC estão permitindo que 

esses cidadãos mudem a forma como a administração pública presta serviços de acordo com 

suas perspectivas e ideias atuais, forçando a administração pública a ser mais flexível e 

adaptável.  

O trabalho descreve uma ampla variedade de aplicativos existentes, desenvolvidos 

pelos cidadãos, que favorecem e facilitam a coprodução de serviços públicos, demonstrando 

ser possível, através da IoT, criar redes públicas e infraestruturas utilizando sensores e 

dispositivos de propriedade dos cidadãos. Existem muitos aplicativos para smartphones que 

ajudam os cidadãos a relatar problemas ou fazer parte do serviço público.  
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Esta pesquisa propõe proposta de framework para implementar o governo 

eletrônico que terceirize a criação de novos módulos de produção de serviços públicos para 

um ecossistema de cidadãos e empresa, permitindo aos cidadãos coproduzir a criação de 

novos modelos de serviço público que satisfaçam suas necessidades e valores variáveis, na 

administração pública através do envolvimento direto de empresas e cidadãos. 

Paletti (2016)ainda destaca que uma estratégia para o engajamento da coprodução é 

a utilização da gamificação e um sistema dedicado de incentivos recompensando os 

coprodutores. Os cidadãos cooperariam porque querem resolver problemas comuns (poluição 

do ar, criminalidade, primeiros socorros etc.) que o Estado sozinho não é capaz resolver, 

assim a coprodução pode consistir tanto no desenvolvimento das aplicações quanto na 

participação ativa na coprodução de serviços públicos (reportando problemas, coletando 

dados, etc.). Em ambos os casos, a plataforma premiaria os usuários que contribuem mais.  

Dessa forma, o papel do Estado é fazer a governança, melhorar suas competências, 

assim tornando-se o coordenador e o facilitador do processo, buscando gerar valor público por 

serviços públicos. O Estado propõe uma plataforma de governo eletrônico em código aberto, 

com novas formas de cocriação e coprodução, não apenas entre o governo e as empresas, mas 

também entre o governo e os cidadãos, que permite um processo de desenvolvimento ágil, 

ascendente e responsivo à sociedade, promovendo inovação, redução de custos e satisfazendo 

as necessidades dos cidadãos. 

Fugini e Teimourikia (2016) analisaram os avanços das TICs na melhoria e 

incorporação de elementos de coprodução. Segundo os autores, a coprodução está sendo 

considerada como o paradigma que representa o envolvimento e colaboração de usuários 

finais na melhoria dos serviços de aplicações de governo eletrônico. Tendo um grande 

envolvimento de gerentes, organizações privadas e públicas, indivíduos ou comunidades não 

apenas como consumidores, mas também como tomadores de decisão na fase de provisão de 

serviços e durante todo o ciclo de vida dos serviços.  

Os autores propõem 5 dimensões de prestação de serviços, úteis para avaliar a 

qualidade dos serviços oferecidos pelo governo eletrônico,  

● Dimensão estratégica: compreende a definição da estratégica e controle; gerenciamento 

de risco.  

● Dimensão econômica e financeira: as subdimensões consideradas foram à qualidade do 

serviço, satisfação e realização, e a utilidade das informações fornecidas.  
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● Dimensão organizacional e Tecnológica: análise da estrutura, o fortalecimento do capital 

humano, a integração, e a infraestrutura de TIC.  

● Dimensão social: envolve a coprodução, um fator-chave na avaliação de modelos para as 

administrações públicas. Suas subdimensões são a imparcialidade da prestação de 

serviços (incluindo segurança, justiça etc.), confiança e confiança no governo (incluindo 

transparência, responsabilidade, segurança, privacidade etc.) e satisfação em relação ao 

desenvolvimento humano (aprendizagem, habilidades, saúde etc.).  

● Dimensão política e democrática: embora os aspectos sociais, também está relacionada à 

abertura, transparência e prestação de contas, responsabilidade e participação. A abertura 

refere-se a propostas de políticas disponíveis e processos abertos online; transparência e 

prestação de contas referem-se a processos rastreáveis online e agências que relatam seus 

gastos online; e a responsabilidade e participação referem-se a contribuições para fóruns 

online e consultas enviadas online. 

Os autores compararam também os elementos que facilitam a coprodução em 

serviços de governo eletrônico, a saber: 

● Envolvimento das partes interessadas e usuários desde o início; 

● Recompensando coprodutores; 

● Redução de custos através da tecnologia TIC; 

● Comunicação fácil e acessível; 

● Consideração da diversidade; 

● Facilidade de uso da plataforma TIC por usuários não técnicos; 

● Construção de sistemas sobre plataformas existentes; 

● Plataformas para coletar feedback, relatório e opiniões do usuário; 

● Oferecimento de treinamento para coprodutores; 

● Organização das atividades de coprodução; e 

● Privacidade e segurança. 

Segundo Fugini, Teimourikia (2016), várias ideias surgem através da coprodução 

em serviços públicos digitais, quando são consideradas: 

● Habilidades e conhecimentos em TIC necessários para envolver os usuários nos serviços 

de coprodução; 

● Estruturas e plataformas de interoperabilidade para permitir a coprodução;  
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● Componentes críticos de TIC (rede, serviços da Web, componentes de mobilidade 

inteligentes, ferramentas de segurança, ferramentas de gestão do conhecimento) 

necessários para coproduzir serviços públicos. 

Uma questão relacionada com as soluções de TIC refere-se a problemas de 

segurança e privacidade. Soluções de segurança, como sistemas criptográficos ou medidas de 

segurança cibernética, devem ser cuidadosamente planejadas,  

Em geral, Fugini e Teimourikia (2016), ressaltaram que as TICs sozinhas não são 

suficientes para fornecer melhores serviços nem envolver os usuários no trabalho em 

coprodução. Um envolvimento antecipado e completo do usuário, com um apoio político e 

organizacional, é necessário para que a coprodução seja considerada. 

Molinari (2012) desenvolveu sua pesquisa com base em quatro questões-chave:  

● Como a experiência do usuário se manifesta com um valor superior nos serviços 

coproduzidos (ao invés de simplesmente entregues)?  

● Qual seria um modelo de precificação viável para esses serviços coproduzidos?  

● Quem são os parceiros de negócios “certos” para a administração pública e que tipo de 

acordos de parceria seriam mais apropriados? E, finalmente,  

● Quem deve possuir e / ou operar a infraestrutura subjacente de TIC (Internet do Futuro)?  

A pesquisa apresenta as respostas preliminares às perguntas acima, com base em 

uma análise de mercado que foi realizada no contexto de um projeto financiado pela União 

Europeia (PERIPHÈRIA). 

Segundo o autor, conceitos bem conhecidos como sustentabilidade, qualidade e 

impacto do serviço público são afetados por esse cenário de negócios em mudança, 

impulsionado pela relação entre a experiência pessoal / coletiva de um serviço eletrônico 

coproduzido e a transformação de comportamentos individuais / massa ocorrendo ao nível 

social, em virtude da interação entre Internet das pessoas (IoP), Internet dos serviços (IoS) e 

Internet das coisas (IoT). Sobre esses três conceitos, Molinari (2012) pontua: 

● A Internet of Things (IoT) vincula objetos cotidianos através da identificação e 

comunicação de dispositivos, permitindo que as pessoas rastreiem, monitorem, acionem 

eventos e executem ações ou reações incluindo prestação de serviços públicos, ou 

coprodução; 

● A IoS, ecossistema global, confiável e voltado para o usuário de provedores de serviços e 
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consumidores que agora estão sendo habilitados para comprar, vender, criar, redesenhar e 

montar uma grande variedade de serviços organizando a interação entre as partes 

interessadas e a coprodução de serviços entre consumidores / cidadãos e provedores; 

● A IoP, agora sendo construída pelo uso de redes sociais, fornece às pessoas ferramentas 

inovadoras de comunicação e coordenação. Milhões de serviços de redes sociais 

permitirão aos usuários compartilhar ideias, atividades, eventos e experiências dentro de 

suas próprias redes individuais ou comunidades de prática, interesses e proximidade. 

Para o autor, a crise econômica, que resulta em orçamentos públicos baixos, e o 

aumento das expectativas dos usuários exigem políticas que se ajustem aos objetivos locais. 

Tais desafios requerem que os governos locais entreguem serviços que são transformacionais, 

em vez de meramente responsivos, e concentrem-se na transformação da relação entre o setor 

público e os usuários. Em um grande número de casos, o que acontece quando um novo 

serviço (tradicional) se torna um serviço público digital é implantado o custo cumulativo por 

usuário atendido excedendo em grande parte os benefícios e isso dura por um longo período, 

até a relação seja revertida, quando é invertida. 

Assim, para começar a responder a primeira pergunta, o autor com base na análise 

de mercado da pesquisa, desenvolveu um esquema, o qual chama de caminho ideal para a 

sustentabilidade do serviço público. Ele apresenta um novo ambiente de negócios, em que os 

governos não são mais os prestadores de serviços, assumindo o papel de “facilitadores de 

serviços”, ou seja, organizações que possibilitam que outros provedores alcancem novas 

arenas competitivas que de outra forma seriam inacessíveis. Do ponto de vista governamental, 

a maioria dos esforços ainda está voltada para implementações de infraestrutura. O esquema 

proposto faz a transferência dos riscos e das incertezas do investimento necessários, para 

atores comerciais específicos que devem ser responsabilizados pelos riscos e resultados 

inerentes aos seus empreendimentos. A abordagem de mercado relacionada efetivamente 

quebra o impasse causado pelo monopólio do antigo governo na provisão de Serviços 

Públicos Digitais, contribuindo assim para estimular entidades do setor privado a participarem 

de um novo ecossistema público-privado virtuoso. 

No próximo Capítulo, são tratados o processo de transformação dos Serviços 

Públicos Digitais, suas tendências, políticas, modelos, cases e apontamentos importantes 

sobre o tema em uma perspectiva mundial no tema governo eletrônico e um panorama do 

Governo Federal Brasileiro e do Estado de Mato Grosso  
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3 TRANSFORMAÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO DIGITAL – INOVANDO COM O 

CIDADÃO 

Nesta seção, são tratados o processo de transformação dos Serviços Públicos 

Digitais, suas tendências, políticas, modelos, cases e apontamentos importantes sobre o tema. 

Há, ainda, a apresentação de um panorama das políticas de governo eletrônico identificadas 

na administração pública brasileira e do Estado de Mato Grosso.  

A demanda social por soluções de e-gov relaciona-se, entre outros fatores, com o 

desenvolvimento de uma cultura digital na sociedade, que atenda 

satisfatoriamente/igualmente os seus cidadãos, acostumados ao bom nível de agilidade e 

conectividade experimentado no relacionamento com empresas privadas. 

O foco do e-gov tem sido direcionado não só à melhoria do fornecimento de 

serviços de informação em diversos canais, como também aos serviços públicos, entre os 

quais destaca-se o desenvolvimento de um sistema de distribuição de serviço voltado ao 

público, por constar do objetivo de diversos projetos governamentais. 

De acordo com McGregor (1982), o serviço público é destinado a servir todos os 

membros de uma comunidade. Além de fornecer melhores serviços de informação em 

diversos canais, a melhoria dos serviços públicos tem sido outro foco do governo eletrônico. 

Em particular, o desenvolvimento de um sistema de distribuição de serviços voltados ao 

público é o objetivo de diversos projetos governamentais. 

Edwards e Santos (2015) alertam, por exemplo, que as novas gerações, 

caracterizadas como nativos digitais e acostumadas a uma sociedade constantemente 

conectada, possivelmente exigirão governos cada vez mais disponíveis nos meios digitais. 

A oferta de serviços públicos digitais e a possibilidade de interação estabeleceram-

se de forma crescente nos últimos anos, impulsionadas não apenas pelos avanços tecnológicos 

e pela familiarização dos usuários à tecnologia, mas também pelo desenvolvimento de 

estratégias e políticas voltadas à consolidação do e-gov. À medida que os nativos digitais 

entrarem no poder, haverá pressão para que os governos mudem, de modo a acomodar os 

valores relacionados à interconectividade deles. As leis e os princípios legais, vigentes há 

centenas de anos, entraram em conflito com os valores desses novos nativos digitais 

(EDWARDS; SANTOS, 2015). 

Quanto às tecnologias, o desenvolvimento do e-gov e a consequente interação entre 

governo e cidadãos podem ser afetados por diferentes interesses/condições: a mudança de 
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comportamento do cidadão em relação a elas, o uso que o governo faz delas e o constante 

avanço delas. 

Então, da mesma forma que o advento da Internet trouxe novas alternativas para a 

administração pública, decorrentes das ações de e-gov, das possibilidades criadas pela 

evolução da rede e dos novos usos que a sociedade encontra para ela, as quais criam também 

novos caminhos para o governo eletrônico. 

Essa evolução no cenário tecnológico e as potencialidades de interação social 

criadas por ele trazem novas possibilidades para a administração pública, que tem buscado, 

nas novas funcionalidades e plataformas, soluções para melhorar a prestação de serviços e sua 

interação com os cidadãos. 

O governo eletrônico, por possuir um grande potencial participativo, trouxe a 

possibilidade de a administração pública desenvolver iniciativas de “redes sociais, blogs, 

wikis”, que auxiliam os cidadãos a utilizar a forma comunicacional com o governo que melhor 

lhes aprouver (tradicional ou digital). “A pressão sobre os governos está aumentando. Para 

ouvir a voz do público expressa através dessas tecnologias e incorporar suas necessidades em 

políticas públicas” (MOLONEY; COYLE, 2014, p. 124). 

A facilidade de utilização dessas novas plataformas pode encorajar os usuários a 

participarem ativamente e a compartilhar ideias construtivas sobre várias iniciativas 

governamentais. Além disso, as mídias sociais, podem ajudar os governos a engajar o público 

e a monitorar os serviços existentes para identificar oportunidades de melhorias. “Em 

simultâneo, o setor público está cada vez mais abraçando as tecnologias e aplicações da Web 

2.0 em um esforço para melhorar o desempenho, e aumentar a transparência, a accountability 

e o engajamento do cidadão" (AYANSO; MOYERS, 2015). 

Trata-se de uma mudança filosófica na forma como os serviços são prestados, cuja 

construção é fundamentada sobre uma base de colaboração, acessibilidade e descentralização. 

Caracteriza-se por engajamento, em que o papel do cidadão muda de receptor de serviço para 

o de cliente e contribuinte para o desenvolvimento de políticas e tomada de decisão 

(MCNUTT, 2012, p. 2). 

A ONU (2014) salienta que o uso crescente de dispositivos móveis pelo mundo 

eleva o potencial para serviços de governo móvel, considerando-os como um subconjunto do 

governo eletrônico. Os serviços móveis e os smartphones permitem que os governos atinjam 

da melhor forma os mais pobres e os mais vulneráveis.  
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Considerando a facilidade de acessibilidade, proximidade com o usuário e a ampla 

área abrangida, as tecnologias móveis vêm a favorecer as interações entre governo e cidadão 

(SHAREEF; ARCHER, 2012). 

As ações desenvolvidas na perspectiva do governo para o cidadão podem ser 

classificadas em quatro categorias: informacionais ou educacionais; interativas; transacionais; 

e de governança ou engajamento cívico (OCDE, 2011). 

Informacionais: As ações informacionais ou educacionais envolvem a distribuição de 

informações a cidadãos, como, por exemplo, orientações de interesse público, informações 

institucionais, emergências, horários de funcionamento de órgãos públicos, conteúdos de leis 

e normativos, campanhas de saúde pública e conteúdos educacionais. Em geral, são 

informações estáticas, de interesse geral, e ocorre pouca interação entre governo e cidadão. 

Interativas: oferecem algum nível de personalização da informação e de diálogo entre 

governo e cidadãos, que podem, por exemplo, enviar demandas, obter formulários e requisitar 

serviços específicos. “A comunicação se torna de um para um, ao invés de um para muitos” 

(OCDE, 2011, p. 31). 

Transacionais: atingem um estágio de interação diferenciado, no qual o cidadão pode 

completar suas transações com o governo de forma totalmente eletrônica, no horário e local 

em que for conveniente. Alguns exemplos desses serviços são o pagamento de taxas e 

impostos, e a compra de bilhetes para transporte público. 

Governança ou engajamento cívico buscam promover a participação da população 

na formulação de políticas públicas e o fortalecimento do processo democrático. 

Palletti (2016) destaca três categorias dos serviços públicos digitais com a participação 

do cidadão e apresenta alguns aplicativos como exemplos:  

● Categoria 1: Aplicações para reportar problemas, enviam localização, imagem: 

o Trashout - denúncia de lixões ilegais;  

o Crimepush - denúncia de crimes;  

o Liberi di muoversi - denúncia de barreiras arquitetônicas para deficientes físicos e  

o Evasori - denúncia de evasão fiscal. 

● Categoria 2: Aplicações crowdsourcing data, para ajudar os cidadãos a coletar 

informações de fontes coletadas por sensores: 

o AirCasting - analisa a qualidade do ar; Sensor; 

o Mobosens - analisa a qualidade da água. 
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● Categoria 3: aplicações para envolver o cidadão na prestação de serviços públicos: 

o Firedepartement e o PulsePoint resgate - operações cooperando ativamente com os 

paramédicos. 

O estudo feito pela ONU citou o Reino Unido, que substituiu o portal de navegação 

DirectGov pelo portal Gov.uk, visto que, na prática, os usuários simplesmente escreviam o 

que queriam fazer num bom motor de pesquisa (ONU, 2018). O governo sabiamente 

reconheceu essa mudança de comportamento e cooptou o grupo, cocriando o primeiro portal 

de e-gov, lançado publicamente nas versões alfa e beta, em vez de apenas depender de 

especialistas de TI e de alguns testes de usuários. Estes testes, porém, foram de fato 

conduzidos para determinar os termos de pesquisa que as pessoas realmente usavam quando 

procuravam ofertas úteis do governo. 

É importante reconhecer que os usuários estão mudando sobremaneira o seu 

comportamento quando se trata de acessar e usar serviços eletrônicos de qualquer tipo. A 

abordagem evolutiva na disponibilização de serviços de governo eletrônico tem sido, em 

primeiro lugar, abandonar o padrão de “muitos passos” e mudar para o modelo de “balcão  

único”. Porém, a complexidade ainda domina a navegação em muitos portais com “balcão 

único”, dificultando, desse modo, uma abordagem intuitiva. Entretanto, experiências recentes, 

no Reino Unido, mostram que, em vez de se usar uma navegação sofisticada, alguns usuários 

estão cada vez mais a implementar ferramentas de pesquisa avançada, tais como a função de 

“auto completar” e pesquisas preditivas, de forma a obter acesso ao serviço que querem 

utilizar com apenas um ou dois cliques. Por outras palavras, os usuários estão encontrando e 

acessando serviços – sejam eles comerciais, pessoais ou públicos – através de pesquisa 

avançada online em vez de portais de navegação (ONU, 2018). 

De acordo com Ferrarezi (2017), o desafio de inovar no setor público demanda 

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

desafios existem a necessidade de novos modelos de governança com as seguintes 

características: permissão para agir diferente; um espaço de exceção simbólico dentro de um 

sistema fechado; coragem coletiva para pensar e agir de outras formas; perspectiva do usuário 

para apoiar as tomadas de decisão. 

Porém, muitos serviços de governo eletrônico não consistem em tarefas simples ou 

estáticas e, com exceção de funcionalidades como “consultar processo”, não são recorrentes. 

Como esse tipo de solução não privilegia o aprendizado de competências digitais ao usuário, 
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não o entendemos como adequado ao conceito de inclusivo de nosso contexto 

(BARANAUSKAS et al., 2013).  

A Accenture (2014), em seu relatório comparativo de desempenho em 10 países em 

relação às ações de governança digital, mapeou o perfil da Maturidade Digital e proveu 

indicativos para a melhoria dos resultados relativos à “Experiência de Prestação de Serviços 

ao Cidadão” e à “Pesquisa de Satisfação dos Cidadãos”. As recomendações feitas para a 

melhoria dos serviços públicos digitais, no Brasil, são:  

1. Melhorar a compreensão das prioridades dos cidadãos e das comunidades;  

2. Melhorar as habilidades dos servidores públicos; 

3. Envolver os cidadãos em como os serviços públicos devem ser ofertados 

3.1 PANORAMA GOVERNO DIGITAL PELO MUNDO 

Esta seção trata do que está acontecendo na perspectiva mundial no tema governo 

eletrônico. 

O governo eletrônico tem crescido rapidamente ao longo dos últimos dezessete 

anos. A agenda 2030 da ONU para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) 
5
, 

introduz o conceito de governação baseada em dados e enfatiza o desafio de “até 2030 

6
aumentar significativamente a disponibilidade de dados de alta qualidade, atuais, confiáveis e 

desagregados” (ONU 2015). 

O Índice de Desenvolvimento de Governo Eletrônico (EGDI) 
7
 é uma média 

ponderada das três dimensões mais importantes do governo eletrônico: a abrangência e 

qualidade de serviços online conforme o Índice de Serviços Online (OSI), a condição de 

desenvolvimento da infraestrutura de telecomunicações avaliado a partir do Índice de 

Infraestrutura de Telecomunicações (TII) e o capital humano inerente, quantificado por meio 

do Índice de Capital Humano (HCI) uma ferramenta de referência poderosa e confiável para 

acompanhar o desenvolvimento de governo eletrônico mundialmente. 

                                                
5
 Traduzido pelo Centro de Informação das Nações Unidas para o Brasil (UNIC Rio), última edição em 13 de 

outubro de 2015. Acesse este documento em inglês em http://bit.ly/2030agenda 

https://nacoesunidas.org/pos2015/agenda2030/ 
6
 Assembleia Geral (2015). Resolução adotada pela Assembleia Geral em 25 de setembro de 2015, A/RES/70/1, 

para 48. Disponível em: 

http://www.un.org/en/development/desa/population/migration/generalassembly/docs/globalcompact/A_RES_70

_1.pdf 
7
 Índice de Desenvolvimento de Governo Eletrônico (E-Government Development Index) 

http://bit.ly/2030agenda
https://nacoesunidas.org/pos2015/agenda2030/
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Em 2018, quase dois terços dos Estados- Membros da ONU entraram para o grupo 

de EGDI alto ou muito alto. É importante notar que a melhoria do Índice de Serviços Online 

(OSI) foi a mais veloz – de 0,39 a 0,57, ou seja, uma média de 40%. Isso sugere que, no 

âmbito global, ocorre um progresso constante na melhoria do governo eletrônico e da 

prestação de serviços públicos online. 

No grupo de EGDI muito alto, 67% de todos os países são da Europa, seguidos 

pelos da Ásia (20%), das Américas (8%) e da Oceania (5%). No grupo de EGDI alto, as 

regiões da Ásia e das Américas lideraram o ranking (33% e 31%, respectivamente), seguidas 

pela Europa (22%), África (11%) e Oceania (3%). No grupo de EGDI médio, os países 

africanos representam 50%, a distribuição geográfica dos países das Américas e da Oceania é 

semelhante (15%), e a Ásia tem 20% de participação no grupo. Nenhum país europeu estava 

nos grupos de EGDI médio ou baixo. A maioria dos 15 países no grupo de EGDI baixo é da 

África (87%), somente 2 da Ásia (13%). O Uruguai é o único país da América Latina um dos 

integrantes das Américas, que se completam com os Estados Unidos e Canadá. Oito desses 11 

países melhoraram significativamente a sua presença e os seus serviços online, conforme 

refletido nas suas respectivas pontuações no OSI. Em 2018, o Brasil estava no grupo de EGDI 

alto (entre 0,50 e 0,75). 

Segue as estratégias utilizadas pelos dez países que lideram o ranking de 2018: 

● Dinamarca – obteve a maior pontuação em uma avaliação sobre a prestação de serviços 

online, conduzida pela UNDESA. A sua Estratégia Digital 2016- 2027, que define o rumo 

dos esforços de digitalização do setor público, visa construir as bases para uma 

Dinamarca digital sólida e segura. A Dinamarca também estabeleceu que as interações 

pela Internet entre governo e cidadãos devem ser obrigatórias (DENMARK; 2016).  

● Austrália - O Roteiro da Transformação Digital, publicado em novembro de 2016, que 

estabelece os objetivos da Agenda e a situação dos resultados esperados, é atualizada 

regularmente. Notavelmente, ela lidera o ranking de desenvolvimento de capital humano 

(UNDESA, 2017). 

● República da Coreia - O país facilita um governo útil, eficiente e transparente, 

aumentando assim a satisfação dos cidadãos e a produtividade do governo, que 

constantemente se aprimora para fornecer melhores serviços governamentais aos seus 

cidadãos. Apresentou bom desempenho em termos de infraestrutura tecnológica e 

serviços online, porém possui baixo índice de desenvolvimento de capital humano (MOIS 

KOREA, 2017). 
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● O Reino Unido – Possui uma plataforma única de acesso GOV.UK, com seus serviços 

online integrados. A sua Estratégia de Transformação Governamental, que foi publicada 

em 2017 define o caminho para um maior desenvolvimento do governo eletrônico por 

meio da transformação dos negócios, da promoção das pessoas, da cultura e das 

competências certas, criando melhores ferramentas, processos e governação para 

funcionários públicos, fazendo melhor uso dos dados e criando plataformas e 

componentes compartilhados e capacidades de negócios reutilizáveis (GOV.UK, 2017).  

● Suécia - Em 2017, o governo apresentou a estratégia que estabeleceu o foco da política 

digital governamental, com o objetivo de transformar a Suécia em líder mundial ao 

aproveitar as oportunidades da transformação digital. Entre suas estratégias está uma 

política para a competitividade, o pleno emprego e o desenvolvimento sustentável social e 

ambiental. O mercado da Suécia destaca-se pela procura crescente de banda larga rápida 

possuindo altas taxas de adoção de banda larga móvel. Elevou seus índices de capital 

humano e de infraestrutura técnica (SWEDEN, 2017). 

● Finlândia – Segundo seu Programa de Governo Estratégico, em 2016, os serviços 

públicos serão projetados para serem centrados no usuário e, principalmente, digitais para 

alcançar o salto almejado de produtividade na administração pública. A digitalização é 

um tema transversal na estratégia do governo. Sua Estratégia Nacional tem se focado na 

prestação de serviços eletrônicos multicanais e interativos, com a interoperabilidade dos 

sistemas de informação na administração pública, a automatização e digitalização de suas 

práticas. O país tem apresentado altos índices de capital humano e serviços online, 

enquanto a sua infraestrutura técnica é relativamente baixa (FINLÂNDIA, 2016). 

● Singapura - Possui desde a década de 1980, um plano de governo eletrônico, com um 

conjunto completo de serviços online para os seus cidadãos, empresas e visitantes. Em 

2014, anunciou a meta de se tornar uma Nação Inteligente, onde o governo digital seja 

componente absoluto. O país adota uma abordagem para o governo todo na sua estratégia 

nacional de desenvolvimento do governo eletrônico. Seu índice de desenvolvimento 

humano e um rendimento nacional bruto per capita são muito altos. 

● Nova Zelândia - Com a sua estratégia de TIC, o Governo da Nova Zelândia estabeleceu o 

Programa de Trabalho para a Economia Digital, garantindo que todas as agências 

mantenham o foco, coletivamente, nas iniciativas e áreas certas. Apoia o crescimento do 

setor digital com a adoção e o uso inteligente das TIC em todo o país, o uso seguro das 

tecnologias digitais por cidadãos para apoiar o desenvolvimento e a aprendizagem 

individual, o acesso a oportunidades de emprego, a gestão de empresas e a troca de bens e 
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serviços em todo o mundo. A Nova Zelândia apresenta altos valores relativos a serviços 

online e de capital humano, alcançando o oitavo lugar em EGDI, em 2016 e 2018. Mais 

importante, determina que o governo use as tecnologias digitais em prol da eficiência e da 

redução de processos baseados em papel. 

● França - entre os fatores que contribuíram para o aumento das suas pontuações, ressalta-

se a visão do governo para alcançar a transformação digital do serviço público com o 

objetivo de possuir 100% dos serviços públicos desmaterializados até 2022. Em outubro 

de 2017, a França lançou a Ação Pública 2022: para a transformação dos serviços 

públicos com o objetivo, entre outros, de simplificar e digitalizar processos 

administrativos. O governo da França também lançou o Programa de Desenvolvimento 

Coordenado da Administração Territorial Digital (DCANT) para construir uma base 

comum de aplicações, blocos digitais, repositórios e estruturas compartilhadas para 

acelerar e ampliar a transformação digital. 

● Japão - O governo está a promover iniciativas como o uso online de procedimentos 

administrativos, a prestação eletrônica de informações governamentais, a otimização do 

trabalho e de sistemas, a melhoria das aquisições públicas pela Internet e medidas de 

segurança da informação. O Japão também desenvolveu a estratégia de governo digital e 

um plano básico para o avanço no uso de dados públicos e do setor privado. Um dos três 

pilares da estratégia de governo digital é uma plataforma para parcerias público-privadas, 

o que está alinhado com o ODS – promover o crescimento econômico sustentado, 

inclusivo e sustentável, emprego pleno e produtivo, e trabalho decente para todos. Obteve 

altos valores em infraestrutura tecnológica e serviços online, mesmo com um índice de 

capital humano baixo. 

Em resumo, as médias regionais do EGDI em 2018 foram iguais aos dos estudos 

anteriores. Em 2018, a Europa (0,7727) continuava na liderança com o EGDI regional mais 

alto, seguida por Américas (0,5898), Ásia (0,5779), Oceania (0,4611) e, finalmente, África 

(0,3423). Ao examinar as tendências anteriores, verificou-se que as posições regionais não 

apresentam mudanças desde 2003. 

Seguem no quadro 1, os índices dos dez países com o governo eletrônico mais 

desenvolvido, conforme estudos do Índice de Desenvolvimento de Governo Eletrônico – 

EGDI. 



55 

 

 

Quadro: 1 Ranking Países Agrupados por Níveis de EGDI 

 

Fonte: (ONU, 2018) 

Podemos observar que, em 2018, o principal fator a contribuir com o crescimento 

da pontuação de EGDI em todos os grupos de rendimento foi o índice de serviços online, 

motivado pelos avanços na prestação de serviços online nos países. OSI é um indicador 

composto que mede o uso das TICs pelos governos, quando da prestação de serviços públicos 

de âmbito nacional. Ele é baseado em um estudo abrangente da presença online de todos os 

193 Estados-Membros. O estudo avaliou as características técnicas de websites nacionais 

assim como as políticas e estratégias aplicadas em âmbito geral e em setores específicos, 

quando da prestação de serviços.  

3.2 PANORAMA DAS POLÍTICAS DE GOVERNO ELETRÔNICO E INICIATIVAS 

EXECUTADAS PARA A TRANSFORMAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DIGITAIS 

3.2.1 Governo Eletrônico na Administração Pública Federal Brasileira 

O escopo desta seção é apresentar algumas iniciativas identificadas, no período de 

2016 a 2018, através de pesquisas das políticas públicas e o portal do governo federal, 

referentes ao Programa Governo Digital Brasileiro, de forma a identificar o que a 

Administração Pública Brasileira vem adotado para incentivar a nova visão dos serviços 

públicos digitais, tais como: Programa de Governo Digital; Estratégias de Governança Digital 

- EGD e Iniciativas do Laboratório de Inovação do Governo Federal - GNOVA. Dessa forma, 

observamos que o Governo Brasileiro, está se estruturando e indo ao encontro da tendência do 
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cenário mundial de um governo inteligente, com o uso de dados abertos, transparência, 

inovação e coprodução de serviços públicos com a sociedade. 

De acordo com Diniz (2006), é possível dividir o e-gov brasileiro em três períodos. 

Por volta de 1970 a 1992, foram desenvolvidas as primeiras aplicações de computadores com 

o objetivo de dar suporte à gestão interna das organizações públicas. O segundo período durou 

de 1993 a 1998 e se caracterizou pelo uso da TI como suporte à prestação de serviços e 

informações aos cidadãos, entretanto, o governo recorria a tecnologias como telefones, fax e 

e-mail; a Internet era incipiente à época. Aproximadamente em 1999, iniciou-se o terceiro 

período, que se destacou pela utilização dos portais eletrônicos com serviços e informações 

online. 

Assim, no início da década de 2000, surgiu o Programa de e-gov Brasileiro, sob a 

denominação de “e-gov” (BRASIL, 2018), para examinar e propor políticas, diretrizes e 

normas relacionadas a novas formas de interação. A partir de então as ações de e-gov 

começaram a ser estruturadas e tinham a finalidade de priorizar o uso das TICs para 

democratizar o acesso à informação, visando a ampliar o debate e a participação popular na 

construção das políticas públicas e a aprimorar a qualidade e a efetividade dos serviços e 

informações. 

Em 2018, o Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão (BRASIL, 

2018) elaborou um documento de revisão das Estratégias de Governança Digital (EGD), que 

traz um breve histórico do governo digital na administração pública Federal Brasileira (APF). 

A linha do tempo das realizações de e-gov na APF, no período de 2000 a 2018, pode ser vista 

na figura 5. 
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Figura 5 A linha do tempo das realizações de e-gov na APF 

 

Fonte: BRASIL (2018) 

O Governo Federal Brasileiro, através do Ministério da Ciência, Tecnologia, 

Inovações e Comunicações (MCTIC), criou uma agenda para a sociedade digital do futuro, 

apresentando a Estratégia Brasileira para a Transformação Digital (E-Digital), sendo uma 

proposta de estratégia de longo prazo para a economia digital (BRASIL,2018).  

Segundo Brasil (2018), o ambiente digital exigiu que o governo atuasse em novos 

desafios, surgidos das rápidas transformações da economia e da sociedade. Por exemplo, o 

papel esperado de habilitador e facilitador dessas transformações digitais, e o de autor de 

definições de ações estratégicas para o setor produtivo do país, na capacitação da sociedade e 

na atuação do Estado como prestador de serviços e garantidor de direitos. É importante 

ressaltar que a estratégia deve ser uma política pública “viva”, acompanhada, avaliada e 

ajustada, de modo que o governo possa acompanhar o ritmo global cada vez mais acelerado 

da transformação digital. Para tal, deve o governo considerar usar métodos, técnicas e 

tecnologias emergentes na administração dos serviços públicos, assim como a IoT, pois a 
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coprodução é uma dessas tendências emergentes na gestão pública do século XXI (RYAN, 

2012). 

O Decreto n.º10.332, de 28 de abril de 2020, A estratégia de governo digital para o 

período de 2020 a 2022 está organizada em princípios, objetivos e iniciativas que nortearão a 

transformação do governo por meio do uso de tecnologias digitais, com a promoção da 

efetividade das políticas e da qualidade dos serviços públicos e com o objetivo final de 

reconquistar a confiança dos brasileiros. Um governo centrado no cidadão, que busca oferecer 

uma jornada mais agradável e responde às suas expectativas através de serviços de alta 

qualidade (BRASIL, 2020). 

A economia do futuro é digital e cresce a um ritmo 2,5 vezes superior aos dos 

demais setores. Globalmente, isso deve representar US$ 23 trilhões em 2025 e, localmente, 

atingir 25% do PIB brasileiro já́ em 2021. De acordo com Luis Felipe Salin Monteiro, 

Secretário de Tecnologia da Informação e Comunicação do Ministério do Planejamento, 

Desenvolvimento e Gestão,  

 O mais curioso neste processo é que o desafio da transformação digital não 

é tecnológico. O maior desafio é direcionar esforço e coordenar mudanças 

estruturais na organização da sociedade e do governo, preparando-os para enfrentar 

as barreiras e, principalmente, aproveitar as oportunidades de uma economia digital. 
Nos últimos anos, o governo federal acelera o processo de transformação digital, no 

intuito de cumprir o compromisso de simplificar e ampliar a oferta dos serviços 

públicos. As tecnologias digitais são cada vez mais parte essencial da nova 

sociedade e o Estado deve acompanhar a mudança social e adequar sua estrutura, 

seus serviços e valores (BRASIL,2018). 

A EGD orienta as ações do governo digital em três eixos principais (BRASIL, 

2018):  

● Acesso à informação:  

o Fomentar a disponibilização e o uso de dados abertos, através do Portal Brasileiro de 

Dados Abertos, ferramenta disponibilizada pelo governo para que o cidadão possa 

encontrar e utilizar os dados e as informações públicas. O portal também tem o 

objetivo de promover a interlocução entre atores da sociedade e com o governo para 

pensar a melhor utilização dos dados, promovendo impactos positivos sob os pontos 

de vista social e econômico (http//:dados.gov.br) e; 

o Promover a transparência das informações através do Portal da Transparência 

Governo Federal é um site de acesso livre, no qual o cidadão pode encontrar 

informações sobre como o dinheiro público é utilizado, além de se informar sobre 
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assuntos relacionados à gestão pública do Brasil 

(http://www.portaltransparencia.gov.br/).  

● Serviços Públicos Digitais que através do Plataforma de Cidadania Digital (PCD) é um 

conjunto de metodologias e soluções para apoiar os órgãos públicos na aceleração da 

transformação digital de serviços, o que oferece: 

o Portal de Serviços como o canal único e integrado de contato com o cidadão para a 

solicitação e acompanhamento de serviços com os objetivos estratégicos de ampliar a 

oferta e aprimorar os serviços públicos por meio da transformação digital e 

compartilhar e integrar infraestruturas, dados, processos, sistemas e serviços, de 

forma simples e focada nas necessidades do usuário de serviços públicos. O gov.br é 

um projeto de unificação dos canais digitais do governo federal, oferecendo um login 

único; solicitação eletrônica e acompanhamento de serviços; avaliação de satisfação 

dos usuários, permitindo um monitoramento dos serviços (volume de atendimento, 

tempo, satisfação). (https://www.gov.br/pt-br). 

o Kit de Transformação de Serviços Públicos, apresenta um conjunto de ferramentas e 

métodos que, distribuídos em seis fases de aplicação independentes entre si, dão 

suporte aos órgãos e entidades do governo federal para que promovam a 

transformação dos serviços públicos, orientados pela perspectiva dos cidadãos e 

empresas, buscando a simplificação e a oferta de serviços por canais digitais 

(http://www.planejamento.gov.br/cidadania-digital/transformacao) 

● Participação Social tem como objetivo estratégico ampliar a participação social no ciclo 

de vida das políticas e serviços públicos com seu principal mecanismo de engajamento 

social no portal Participa.br, portal de participação e consulta à sociedade civil onde são 

disponibilizados documentos e temas para a contribuição, crítica e construção de ações e 

políticas do Estado.  

o As atividades de governança digital na APF possuem os seguintes princípios: foco 

nas necessidades da sociedade; abertura e transparência; compartilhamento da 

capacidade de serviço; compartilhamento de dados; simplicidade; priorização de 

serviços públicos disponibilizados em meio digital; segurança e privacidade; 

participação e controle social; governo como plataforma; e inovação, que traz a 

relação entre os princípios da governança digital, os eixos estratégicos e os 

benefícios para a sociedade. A relação entre os princípios da governança digital, os 

eixos estratégicos e os benefícios para a sociedade podem ser vistos na figura 6. 

http://www.portaltransparencia.gov.br/
https://www.gov.br/pt-br
http://www.planejamento.gov.br/cidadania-digital/transformacao
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Figura 6 Eixos Estratégicos Governo Federal 

 
Fonte: (BRASIL, 2018) 

Na Figura 7, está demonstrando o sistema em prol de um governo moderno, 

participativo, transparente, acessível e eficiente em uma estrutura da Governança brasileira, 

nos eixos de liderança, estratégico e das plataformas digitais. Um sistema com o propósito de 

orientar e integrar as iniciativas de transformação digital dos Órgãos e entidades do Poder 

Executivo Federal, contribuindo para aumentar a efetividade da geração de benefícios para a 

sociedade brasileira por meio da expansão do acesso às informações governamentais, da 

melhoria dos serviços públicos digitais e da ampliação da participação social. 

Figura 7 Estrutura Geral Governança Digital Brasileira 

 
Fonte: (BRASIL, 2018) 

A definição dos objetivos de Estratégia de Governança Digital Brasileira (EGDB) 

foi realizada, tendo como base os desafios, as oportunidades, os marcos legais e as principais 

linhas orientadoras para as políticas públicas na área de cidadania e transformação digital, 
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aumentar a transparência e o controle social das atividades estatais; prover mais e melhores 

serviços públicos digitais; e ampliar a participação social na formulação das políticas 

públicas. 

A próxima seção vai abordar as demonstrações de estratégias que o Governo 

Federal está executando para atingir as metas planejadas no EGDB, de modo a prover mais e 

melhores serviços públicos digitais baseados em métodos centrados no usuário. 

Como recomendado pela EGD, os objetivos estratégicos foram categorizados em 

três eixos: acesso à informação, prestação de serviços e participação social. Além disso, foi 

proposto um indicador para cada eixo da EGD, medido frequentemente por instituição externa 

e que compara a posição do Brasil em relação a diferentes países do mundo, conforme 

mostrado nos gráficos da Figura 8. 

 

3.2.1.1 Transformação dos serviços públicos digitais no Governo Federal 

O escopo deste tópico é apresentar as iniciativas identificadas, no período de 2016 a 

2018 através de pesquisas no portal do governo federal, que a Administração Pública 

Brasileira está adotando para incentivar a transformação dos Serviços Públicos Digitais, tais 

como as ações do Laboratório de Inovação do Governo Federal (GNOVA) e as parcerias com 

o terceiro setor. 

  

Desempenho do Brasil em relação ao líder 
mundial no EGDI  
(Fonte: Pesquisa das Nações Unidas de 

Governo Eletrônico) 

Desempenho do Brasil em relação ao líder 
mundial no EPI  
Fonte: Pesquisa das Nações Unidas de 
Governo Eletrônico 

Desempenho do Brasil em relação ao líder 
mundial no OSI 
Fonte: Barômetro de Dados Abertos da 
World Wide Web Foudation 

Desempenho do Brasil no Barômetro de 
Dados Abertos 
Fonte: Pesquisa das Nações Unidas de 
Governo Eletrônico 

Figura 8 Indicadores por Eixo da EGD 
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O GNOVA foi inaugurado pelo Ministério de Planejamento, Desenvolvimento e 

Gestão em 2016, e contou com a parceria entre a Escola Nacional de Administração Pública 

(ENAP) e com o apoio e mentoria do MindLab, laboratório de governo dinamarquês 

(FERRAREZI et al, 2018).  

O GNOVA é uma unidade voltada para o desenvolvimento de soluções criativas 

para problemas públicos com o uso de metodologias e abordagens multidisciplinares 

inspiradas no design, nas ciências sociais, na economia comportamental e na gestão pública. 

O GNOVA atua na prospecção, experimentação e disseminação de novas tendências e 

abordagens para a inovação em serviços e políticas públicas. Dentro desse contexto e no 

âmbito específico, promove atividades de prospecção, experimentação e disseminação de 

inovações no setor público, voltadas para a melhoria na prestação de serviços e para o 

atendimento mais adequado às necessidades dos cidadãos, das empresas e das organizações 

do terceiro setor (FERRAREZI et al, 2018).  

Ferrarezi et al. (2018) apresentaram seis experiências representativas (em 

atendimento a parte dessa diversidade e do potencial de transformação) desse tipo de prática, 

desenvolvidas em parcerias com instituições públicas federais entre agosto de 2016 e julho de 

2018:  

● Caso 1 – Bacen: promoção de cidadania financeira;  

● Caso 2 – SUS: aplicativo para marcação de consulta na atenção básica;  

● Caso 3 – SICAF: aperfeiçoamento do sistema de cadastramento unificado de fornecedores; 

● Caso 4 – Atos.gov: transformação digital do Diário Oficial da União;  

● Caso 5 – PPA: teste de novo modelo de governança para o plano plurianual;  

● Caso 6 – Anvisa: investigação na central de atendimento. 

Os projetos implementados ocasionaram impactos econômicos positivos e 

principalmente a mudança de mentalidade dos envolvidos, vislumbrando a geração de valor 

público. 

Na implementação dos projetos foram utilizadas diversas estratégias como: 

metodologias ágeis; processos de cocriação; precisa caracterização de problemas; escuta aos 

usuários dos serviços e aos demais atores envolvidos; alinhamento estratégico com as 

estratégias do governo digital EGD.  

Em geral, em que pese a variação de acordo com a demanda, os métodos utilizados 

nos projetos desenvolvidos apresentaram uma ou mais das seguintes etapas: 



63 

 

 

a) identificação e caracterização do problema e de seu contexto, das prioridades e das 

tarefas-chave; 

b) realização de pesquisas com usuários para entendimento da realidade e identificação de 

oportunidades de inovação; 

c) criação de ideias que impactam o problema; 

d) indicação de caminhos para promover mudanças e obter resultados; 

e) desenho e teste de protótipos de soluções com usuários e atores relevantes; e 

f) validação ou readequação da solução. 

O GNOVA adotou o design como principal base metodológica para o 

desenvolvimento de projetos: design thinking; design etnográfico e a imersão ágil. 

Foi identificada nas pesquisas na Internet, a existência de iniciativas da sociedade 

civil, que se organizaram, de modo a apoiar o governo na transformação dos serviços públicos 

digitais. Sendo assim, a seguir serão apresentadas algumas experiências do Grupo Tellus com 

o objetivo de melhorar a qualidade dos serviços públicos brasileiros. Da política de 

compliance do Grupo Tellus (TELLUS, 2016), extrai-se que este é uma entidade filantrópica 

com atuação em rede colaborativa e de cocriação, que ajuda a melhorar a qualidade dos 

serviços públicos no Brasil, por meio da inovação e design em serviços públicos. A missão do 

grupo é atuar com o desenho e a implementação de serviços públicos que melhorem a vida do 

cidadão, visando a contribuir para um governo inovador. 

Entre os objetivos definidos pelo Grupo Tellus está o propósito de cocriar e 

implementar com os cidadãos as soluções para serviços públicos de alta qualidade que tenham 

o objetivo de melhorar a qualidade de vida das pessoas, proporcionando experiências de 

aprendizagem que contribuam para o desenvolvimento de gestores, fomentando um ambiente 

inovador em serviço público.  

Serviços públicos eficientes, práticos, fáceis de usar e agradáveis são uma das 

principais demandas dos cidadãos. Segundo o texto do documento, o Grupo Tellus desenha e 

implementa experiências únicas de serviços públicos centrados no cidadão em unidades 

físicas e móveis. Eles cocriam “com” e não apenas “para” o cidadão soluções inovadoras, 

utilizando a abordagem do design thinking. 

Lê-se adiante que estar presente no mundo digital é um dos maiores desafios dos 

governos no século XXI. À medida que novas tecnologias surgem, as expectativas dos 

cidadãos aumentam. Os governos que rapidamente desenvolverem serviços públicos digitais 
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sentirão os benefícios da redução de custos e do aumento da satisfação dos usuários. Eles 

desenham soluções digitais para serviços públicos, como aplicativos e plataformas online que 

transformam a experiência do cidadão. 

O Instituto Tellus criou para o Tribunal de Contas da União o toolkit para governo. 

Essa ferramenta é um projeto que apresenta seis fases para a implementação de design 

thinking em serviços públicos. Com uma coletânea de ferramentas, o sistema passa pelas fases 

de entendimento, empatia, (re) definição, ideação, prototipação e teste. 

Cada fase inclui um grupo de ferramentas em que são detalhados os seguintes tópicos: 

objetivo do processo, tempo necessário, equipe, materiais e recursos, além de um passo a 

passo de todo o processo. Por exemplo, para implementar a Fase 1 (empatia), é utilizada a 

ferramenta Desk Research para  

Compreender o contexto do projeto através de pesquisa na Internet, artigos, 

mídia impressa, etc. Estas informações alimentam a equipe para a melhor 

compreensão do desafio do projeto, auxiliando a construir uma pesquisa profunda e 

estruturar entrevistas e saídas a campo mais eficazes (TELLUS, 2016). 

De acordo com o Grupo Tellus, foi definido um conjunto de ferramentas práticas para 

estimular e apoiar a inovação social, que foi elaborado com base em milhares de ferramentas. 

3.2.2 Governo Eletrônico na Administração Pública do Estado de Mato Grosso 

O Governo do Estado de Mato Grosso vem acompanhado as transformações das TICs, 

ampliando suas ações de modernização dos serviços públicos digitais, com a premissa de um 

governo eficiente e transparente, conforme apresentado em seus planejamentos, abordados a 

seguir. 

O Plano Plurianual (PPA) do Governo do Estado de Mato Grosso, 2016-2019, lei n.º 

10.340 de novembro de 2015, no eixo Gestão Eficiente, Transparente e Integrada, teve como 

objetivo elevar o desempenho dos órgãos e entidades do Governo Estadual na prestação de 

serviços públicos ao cidadão (MATO GROSSO, 2015). Segundo o texto, foi planejado o 

programa governo digital, cujo objetivo foi promover o aumento e a disponibilização de 

serviços públicos digitais para a sociedade, através de meios eletrônicos. Objetivando a 

realização da empreitada, foi destinado recurso orçamentário no valor de R$592.881.323,10, 

com a meta de aumentar duas taxas acumuladas: os acessos aos serviços públicos digitais (de 

15% para 35%) e os serviços públicos digitais (de 3,4% para 20,7%). O alcance da meta foi 

conseguido com o planejamento e a execução de diversas ações, entre elas, a implementação 
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de trinta serviços públicos digitais disponibilizados no portal do Estado. Para isso foi 

planejado e executado as seguintes ações, que seguem: 

● Desenvolvimento de Sistemas Estratégicos de Governo; 

● Manutenção da TI Corporativa do Estado; 

● Aperfeiçoamento dos mecanismos de Segurança da Informação no ambiente de TI; 

● Implantação da Central Unificada de atendimento e suporte de TI; 

● Implantação do FIPLAN - GRP do Estado; 

● Reestruturação da infraestrutura corporativa de TI; 

● Reestruturação da gestão e operação de TI do Poder Executivo; 

● Reestruturação do ambiente tecnológico do Sistema de Informações Gerenciais; 

● Implementação de 30 serviços públicos digitais disponibilizados no portal do Estado. 

Ajudaram a perseguir o propósito de construir um Mato Grosso melhor para viver e 

empreender e a dar continuidade ao Programa Governo Digital de Mato Grosso para o PPA 

2020-2023, a organização de ações, estruturadas em quatro eixos estratégicos (MATO 

GROSSO, 2019). Três desses eixos são de atuação do Poder Executivo:  

I. Qualidade de vida para os mato-grossenses - as ações buscam melhorias nas políticas 

públicas voltadas ao cidadão, de maneira que a atuação estatal tenha seu foco em pessoas: 

seus direitos, suas necessidades e suas perspectivas de desenvolvimento; 

II. Mato Grosso desenvolvido e sustentável - as ações visam a aumentar a competitividade e 

a performance econômica do Estado, mas sempre aliadas à conservação ambiental dos 

biomas mato-grossenses e dos recursos naturais; 

III. Gestão pública moderna e eficiente - seu foco é a organização das ações do próprio 

Estado, promovendo uma gestão pública de forma comprometida com a eficiência e com 

o equilíbrio fiscal, onde está planejado o Programa Governo Digital de Mato Grosso; 

O Programa Governo Digital de Mato Grosso, de 2020 a 2023, tem o objetivo de 

entregar informações e serviços públicos ao cidadão e ao governo com atenção aos três pilares 

(disponibilidade, integridade e segurança) e às metas de aumentar a taxa acumulada de acesso 

aos serviços públicos digitais (de 2,4% em 2018 para 17%) e a taxa acumulada de serviço 

público digital (de 200% em 2018 para 100%) até o término do programa em 2023, mediante 

o recurso orçamentário de R$ 66.044.401,22 (MATO GROSSO, 2019). Para isso, foram 

planejadas as seguintes ações:  
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● Ampliação de Serviços digitais ao cidadão, com o objetivo específico de melhorar a 

prestação de serviços com o uso da TI e gestão da informação; 

● Integrar a governança de informação e TI com o objetivo de tornar eficaz a Governança e 

a Gestão da Informação e Tecnologia da Informação - I&TI; 

● Implantação do Sistema Integrado de Monitoramento e Inteligência.  

Dessa forma, conforme apresentado acima, percebe-se, o comprometimento e a 

importância através dos programas de governo do Estado de Mato Grosso com a 

transformação dos serviços públicos com foco no cidadão. Sendo justificado essa atenção, 

conforme informações coletadas em 2017, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE), por meio da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (PNAD 

Contínua), que mapeou a proporção de pessoas de dez anos ou mais que possuem telefone 

móvel celular. O resultado revelou que a média do Estado de Mato Grosso (82,6%) é superior 

à média nacional (78, 2%), conforme demonstrado na Figura 9. 

Figura 9 Indicador Pessoas com Telefone Móvel 

 
Fonte: IBGE (2017) 

Segundo a PNAD de 2014, demonstrado na Figura 10, 500 domicílios particulares 

permanentes do Estado de Mato Grosso possuíam microcomputador, porém apenas 398 deles 

estavam ligados à Internet; 238 utilizavam telefone fixo convencional e 1.028 telefones 

móveis celulares. Com referência ao uso da Internet, foi apurado que 13,7% dos domicílios 

utilizavam somente por microcomputador e 28,9% somente pelo telefone celular ou tablet. Do 

total de domicílios, 60,6% utilizam banda larga fixa e 66,2% banda larga móvel. Houve um 

considerável aumento no percentual de pessoas que tinham telefone móvel celular entre 2005 

e 2014. Em 2013, verificou-se um salto de 38,8% para 80% e depois para 82,7% em 2014, o 

que permite afirmar que o telefone móvel celular é o meio mais utilizado pelo cidadão no 

Estado de Mato Grosso. Com base nesse fato, demonstrado na Figura 10, a Administração 

Pública poderá disponibilizar canais de atendimento a serviços públicos digitais para este 

dispositivo, desde que bem elaborados. 
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3.2.2.1 Transformação dos serviços públicos digitais no Governo do Estado de Mato Grosso 

Como já descrito na secção anterior, na política de TI do Estado de Mato Grosso, 

foram observados processos existentes no desenvolvimento dos serviços públicos digitais, 

conforme o disposto na Resolução n° 004/2018, que trata sobre a instituição da Política do 

Sistema Estadual de TI, nos seguintes termos:  

Art. 3, II - Inovação das práticas públicas por meio da TI; ...Art.4, parágrafo IV- Que 

os serviços públicos prestados ao cidadão, sejam prioritariamente disponibilizados 

em canais (plataformas) digitais e providos de acessibilidade (MATO GROSSO, 

2018).  

O Estado de Mato Grosso cria o Programa Governo Digital de Mato Grosso com 

objetivo de iniciar um processo de levantamento de requisitos, por meio da transformação dos 

serviços públicos digitais, visando ao alcance das seguintes metas: desenvolver trinta serviços 

públicos digitais no período 2016 - 2019 e quinze, em 2020. 

Sendo assim, o Estado de Mato Grosso, lançou o MT Cidadão, uma plataforma 

digital que disponibiliza acesso a todos os serviços públicos digitais existentes no estado e 

visa ampliar a transparência e prestação de serviços ao cidadão (MTI, 2020).  

  

Fonte: (IBGE, 2014) 

Figura 10 Gráficos Indicadores PNAD 
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Porém, com os serviços disponibilizados no app MT Cidadão, observou-se que os 

serviços tinham um baixo nível de inovação e com pouco foco no desenvolvimento centrado 

no usuário.  

Dessa forma para atender a Política do Sistema Estadual de TI do Estado, foram 

identificados, através do portal do governo do estado, no período de 2016 a 2019, algumas 

iniciativas com práticas inovadoras para o desenvolvimento de SPD digitais do estado, que 

utilizaram de uma abordagem de desenvolvimento centrado no usuário e/ou coprodução.  

● O Projeto “Melhorias ao Usuário da Farmácia Estadual – SAF” foi desenvolvido na 

Secretaria de Estado de Saúde (SES) com o objetivo principal de levar informação de 

forma rápida e precisa a farmacêuticos, prescritores, profissionais de saúde e aos 

pacientes. Entre as atividades realizadas no modelo executado, foi utilizada a metodologia 

Design Thinking, que identificou um diagnóstico e o fluxo linear do processo do 

atendimento ao cidadão do serviço. Buscou-se uma empatia com o serviço prestado 

utilizado os métodos de jornada do usuário e entrevistas com os stakeholders. Sendo 

assim, executou-se o processo de ideação com os stakeholders do serviço para criação de 

uma solução dos problemas identificados na etapa de diagnóstico. Dessa forma, foi 

construído um plano de ação que resultou em um serviço público digital disponibilizado 

no App MT Cidadão do Governo do Estado de Mato Grosso (MATO GROSSO, 2017). 

● NOTA MT – solução de incentivo ao exercício da cidadania fiscal com a intenção de 

estimular os cidadãos a exigirem a emissão do documento fiscal durante as aquisições de 

mercadorias, mediante premiação em sorteios. Tal solução oportuniza a participação 

direta do cidadão em contribuir junto ao governo para a redução da omissão na emissão 

de documentos fiscais, o que vem a valorizar iniciativas cidadãs, gerando assim, a 

conscientização da sociedade (MATO GROSSO, 2019). Conforme o Decreto n.º 

139/2019, que institui e regulamenta o programa Nota MT, dispõe sobre as seguintes 

premissas do programa (MATO GROSSO, 2019): 

o Participação direta dos cidadãos em ações que tenham por finalidade: 

▪ Contribuir para a redução da omissão na emissão de documentos fiscais; 

▪ Possibilitar a verificação da efetiva e correta aplicação dos recursos públicos; 

▪ Disseminação das funções econômicas e sociais do tributo em ações de educação 

fiscal.  

São ações do Programa Nota MT: 

o Conscientização da sociedade sobre a gestão fiscal; 
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o Valorização de iniciativas cidadãs de apoio e exercício da cidadania fiscal; 

o Premiação, mediante sorteio, de consumidor por exigir do fornecedor de mercadorias 

e bens a emissão de documento fiscal hábil, com a sua identificação. 

O serviço Nota MT possui os seguintes benefícios para o cidadão: 

o Participação em sorteios com prêmios em dinheiro; 

o Facilidade na identificação de seus documentos fiscais pela disponibilização de 

extrato eletrônico de suas compras; 

o Exercício do consumo solidário, dado que ao se cadastrar no Programa, você indica 

uma instituição beneficente para ser contemplada; 

o Oportunidade de exercer a cidadania fiscal; e 

o Possibilidade de guarda, consulta e até impressão de cópia do documento fiscal, a 

qualquer tempo. 

● Eventos de Governo Digital “GovHackMT”, “Hackacity” e Células 

Empreendedoras: eventos ocorridos no Estado de Mato Grosso para a geração de 

soluções de produtos inovadores, entre eles serviços públicos digitais. Os eventos 

utilizaram ferramentas de coprodução e diferentes técnicas: brainstorming, design 

thinking, experiência do usuário, quadro de modelo de negócios - CANVAS, 

prototipação, Produto Mínimo Viável – MVP, o que oportuniza a ideação, 

amadurecimento, desenho do negócio, validação, implementação e apresentação de 

soluções inovadoras para o Estado de Mato Grosso (ARAUJO, 2018; MATO GROSSO, 

2016; MTI, 2016). 

No próximo Capítulo, apresenta-se o Modelo de Coprodução de Serviços Públicas 

Digitais, baseada 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, apresentadas no Capítulo 3, e a visão do 

governo eletrônico e o papel do Estado mediante as transformações do mundo digital, no 

âmbito do Governo Federal e Estadual de Mato Grosso, descrita no Capítulo 2, inspiradas nas 

experiências da Empresa Mato-Grossense de Tecnologia da Informação (MTI). 
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4 PROPOSTA: MODELO DE COPRODUÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO DIGITAL 

PARA ESTADO DE MATO GROSSO 

Esse Capítulo, tem o intuito de propor e validar um modelo de coprodução de 

serviços públicos digitais, baseado em uma extensa pesquisa bibliográfica em diversos 

métodos, abordagens, ferramentas e experimentos, inspirada nas experiências da Empresa 

Mato-Grossense de Tecnologia da Informação – MTI. Conforme apresentado anteriormente, 

na realidade dos SPD, a coprodução consiste no envolvimento direto do cidadão na concepção 

e entrega dos serviços à sociedade, com os agentes do Estado, no modelo proposto dessa 

pesquisa será considerada apenas a etapa de concepção da solução. 

Assim, cabe reforçar que este estudo 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. 

Folkerd e Spinelli (2009) relatam problemas com a exclusão de usuários no estágio 

de engenharia de requisitos do desenvolvimento do sistema de informação pública. Eles 

afirmam que o uso de métodos de desenvolvimento de sistemas “não colaborativos” pode 

resultar no “uso imprevisível do sistema, ou sua rejeição parcial”. Para a concepção de um 

serviço público digital é elementar ter conhecimento sobre as necessidades, habilidades e 

ambientes tecnológicos de diferentes grupos de usuários. 

A respeito da existência de dificuldades na coordenação das iniciativas de 

relacionamento entre governo e cidadão, Linders (2012) acrescenta que a questão passou a ser 

o paradigma informacionalista e comunicacional à promessa de uma verdadeira coprodução 

estimulada pela interatividade tecnológica. Embora a implementação de serviços públicos 

digitais seja de importância crescente, os pesquisadores concordam que há uma falta geral de 

modelos para entender e definir a coprodução e as iniciativas que poderiam servir como ponto 

de partida para uma implementação bem-sucedida (AGBAKOBA et al., 2016). 

Esta proposta do Modelo de Coprodução de Serviços Públicos Digitais (CSPD) está 

baseada nas metodologias Design Centrado 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, busca-se uma maior eficácia e eficiência de seus serviços.  
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A necessidade de participação do usuário tem sido reconhecida como uma área 

importante no desenvolvimento de sistemas e interação humano - computador (BAROUDI, 

OLSON, IVES, 1986; BØDKER, 1996; FLOYD, MEHL, REISIN, SCHMIDT, WOLF 1989, 

HIRSCHHEIM, 1985; MUMFORD, 1981). A participação do usuário resulta em uma 

definição de requisitos mais completa e precisa (MAIDEN, RUGG, 1996), proporciona 

interfaces de usuário melhoradas (SMITH, DUNCKLEY, 2002), diminuição da resistência do 

usuário à mudança (BJERKNES, BRATTETEIG, 1995) e maior comprometimento do 

usuário com o sistema implementado (MARKUS, 1983). 

A proposta de Modelo CSPD está estruturada através de ações que trabalham com 

os 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. 

Nesse sentido, o objetivo dessa pesquisa é propor 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 proposto 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. 

Por meio das fases e das etapas definidas no modelo proposto, a administração 

pública do Estado de Mato Grosso, em conjunto com o cidadão, poderá entender o propósito 

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

de soluções voltadas para os problemas observados, que serão úteis para apoiar o 

desenvolvimento de um SPD eficiente. Com isso, os órgãos poderão decidir quais estratégias 

´pretendem utilizar, dependendo das especificidades levantadas nas fases do modelo proposto, 

referentes à demanda do serviço público digital, permitindo assim, a identificação e a 

caracterização do problema, de prioridades e de tarefas-chave; a criação de ideias que 

impactam na demanda; a sugestão de caminhos para promover mudanças de alto impacto; o 

desenho e o teste de protótipos de soluções; e a validação ou readequação de soluções, 

conforme a realidade das políticas públicas e insights comportamentais observados. 

Oostveen e Van Den Besselaar (2004) e Preece; Roger e Sharp (2005) apresentam a 

possibilidade de combinar uma variedade de técnicas e abordagens de várias maneiras 
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diferentes, com a participação do cidadão (aplicação de questionários, entrevistas, pesquisa, 

workshops, grupo de estudos específicos, observação natural e avaliação baseada em 

cenários). 

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
8
 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. 

Dadas às restrições da pesquisa, o processo inicia-se com a demanda já priorizada 

por parte do governo e delimita-se na concepção do Serviço Público Digital (SPD), na 

melhoria da etapa de engenharia de requisitos do ciclo de desenvolvimentos de serviços 

digitais. 

A partir do estudo de diversos métodos, abordagens, ferramentas e experimentos, 

citados na seção 2,5, uma proposta do modelo foi elaborada. A proposta do Modelo CSPD 

está estruturada 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 11, que retrata a proposta do Modelo de 

Coprodução de Serviços Públicos Digitais. 

                                                
8
 Kit de ferramentas de coprodução  

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 

https://designsprintkit.withgoogle.com/methodology/phase1-understand
https://repositorio.enap.gov.br/bitstream/1/4502/3/Kit_de_Ferramentas.pdf
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Figura 11 Proposta do Modelo de Coprodução de Serviços Públicos Digitais 

 

Fonte: Elaborado pela autora, utilizando template programa venngage (2018) 

As fases foram inspiradas e construídas com base em diversos autores, conforme a 

tabela 1 abaixo: 

Tabela 1 Referências bibliográficas das fases do modelo CSPD 

FASE REFERÊNCIAS 

1. PLANEJAMENTO KLING (1977); NORMAN (1986); PREECE, ROGERS, SHARP (2005); 
BARANAUSKAS, MANTOAN (2009); BORGES et al. (2011); MORAIS et 

al. (2012); VIANNA (2012); BOUWMAN AND GRIMMELIKHUIJSEN, 

(2016); FERRAREZI (2017); OLIVEIRA (2018); ARAUJO (2018); RUIJER, 

MEIJER (2019) 

2. INSPIRAÇÃO  MAIDEN, RUGG (1996), PREECE, ROGERS, SHARP (2005) BORGES et 

al. (2011); MORAIS et al. (2012); VIANNA (2012); FERRAREZI (2017); 

METELLO (2018); FERRAREZI, LEMOS, BRANDALISE (2018); RUIJER, 

MEIJER (2019) 

3. DEFINIÇÃO  VIANNA (2012) 
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4. COCRIAÇÃO KLING (1977); GOULD, LEWIS (1985); PREECE, ROGERS, SHARP 

(2005); BARANAUSKAS, MANTOAN (2009); OSTERWALDER, 

PIGNEUR (2010); BORGES et al. (2011); VIANNA (2012); MORAIS et al. 

(2012); ROGERS, SHARP, PREECE (2013); FERRAREZI (2017); 

FERRAREZI, LEMOS (2018) 

5. PROTOTIPAÇÃO NIELSEN, LANDAUER (1993); PREECE, ROGERS, SHARP (2005); 

BARANAUSKAS, MANTOAN (2009); SOMMERVILLE (2011); RETTIG 

(1994) APUD SOMMERVILLE (2011); BORGES et al. (2011); BALDUS, 

MACIEL, SOUZA (2012); VIANNA (2012); ROGERS, SHARP, PREECE 

(2013); FERRAREZI (2017) 

6. TESTE GOULD, LEWIS (1985); PREECE, ROGERS, SHARP (2005); VIANNA, 

(2012); BOUWMAN, GRIMMELIKHUIJSEN (2016); FERRAREZI (2017); 

CARVALHO, CAPPELLI (2019). RUIJER, MEIJER (2019). TRIBUNAL 
DE CONTAS DA UNIÃO (2019) 

Fonte: Elaborada 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 o modelo proposto, 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;  

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 proposto será o primeiro passo para o desenvolvimento de uma cultura de 

coprodução. Ressalta-se ainda a necessidade da evolução constante desse modelo, sendo 
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muito importante, em um próximo momento, realizar a coprodução na etapa de identificação 

das demandas e na melhoria contínua dos serviços públicos digitais. 

4.1 ORIGEM DAS DEMANDAS 

Como já descrito nesse capítulo, a proposta do modelo CSPD, não trata da 

definição das demandas a serem implementadas, de forma que elas poderão ter diversas 

origens. No caso do MT, seriam: 

● Demandas dos órgãos – priorizada pela Governança do Programa Governo Digital de 

MT; 

● Demandas dos órgãos - priorizada pela Alta Administração MTI; 

● Demandas Parcerias MTI - priorizada pela Alta Administração MTI; 

● Demandas Internas MTI - priorizada pela Alta Administração MTI; 

● Demandas Externas – definida pelo 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 

proposto, 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 2 

Responsabilidades para a proposta do Modelo CSPD. 

4.2 PAPÉIS PARA A PROPOSTA DO 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 

sistema fechado; coragem coletiva para pensar e agir de outras formas; perspectiva do usuário 

para apoiar as tomadas de decisão.  

Ainda, para essa proposta de Modelo CSPD, foi considerado como pré-requisitos 

distribuir os esforços das equipes em diferentes fases, de forma a não onerar os analistas e 
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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 2, são apresentadas as responsabilidades para a CSPD, com a descrição 

de uma versão inicial, dos papéis para a proposta do modelo, definindo as responsabilidades 

da MTI, órgão demandante - OD e atores envolvidos na demanda.  

Observa-se que foi destacada a MTI como órgão responsável para a continuação do 

produto que será originado pelo modelo, entretanto, a demanda do SPD, no caso de aplicação 

do modelo em outra estrutura organizacional, a MTI deverá ser substituída pelo responsável 

por desenvolver o software equivalente. 

Tabela 2 Responsabilidades para a proposta do Modelo CSPD 

SIGLA Responsável Descrição Órgão 

Gov Governança Gestor responsável pela gestão, priorização e diretrizes 

do Programa Governo Digital na MTI. 

MTI 

EI Equipe de Inovação Facilitadores com domínio na metodologia do modelo de 

coprodução de serviços públicos digitais 

MTI 

GD Gestor Demandante Dirigente interessado na solução do problema. 

Geralmente do órgão demandante. Participa da conversa 

inicial com gestores e da oficina de resultados. A sua 

presença reforça a relevância da demanda e estabelece 

comprometimento público, da equipe responsável pelo 

problema, em dar continuidade. 

Órgão 

Demandante - 

OD 

RP Responsável pelo 

problema 

Servidor do órgão demandante que tem a atribuição de 

enfrentar o problema ou desafio e levar o projeto adiante. 

Participa da preparação, da conversa inicial com gestores 

e da oficina de resultados com gestores. Sua participação 
é essencial para garantir a continuidade do projeto.  

Órgão 

Demandante 

ED Equipe 

Demandante 

Equipe do órgão demandante, envolvida no projeto, 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 

RPROJ Responsável pelo 

Projeto 

Servidor responsável pelo projeto como um todo, faz a 

gestão do projeto. Analisa demanda e necessidades dos 

clientes, coleta de dados, define escopo e avalia os 

processos de negócios. Estuda tendências, concorrência e 

mercado, na busca das melhores oportunidades de 

negócio. Elabora proposta comercial. 

MTI 

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 
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UF Usuários finais  Pessoas afetadas diretamente pelo problema. O tipo de 

usuário vai depender do desafio em questão (pode ser um 

cidadão que utiliza um serviço, classificado como 

consumidor e/ou ativista e/ou um servidor que realiza um 

trabalho num processo). 

Diversos 

ETI Equipe TI Analista de requisitos + Desenvolvedor + Responsável 

Infraestrutura TI. 

MTI 

EP Equipe principal Equipe de inovação + Responsável pelo problema + 

Responsável pelo projeto. Equipe engajada em todas as 

etapas.  

Órgão 

Demandante + 

MTI 

Fonte: Elaborado pela autora 

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

fases da proposta 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. 

4.3 FASES DA PROPOSTA 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 11, 

Proposta do Modelo de Coprodução de Serviços Públicos Digitais, 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 
9
entre as fases. 

A Tabela 3, que segue, apresenta todas as fases da proposta do Modelo CSPD. A 

tabela foi estruturada da seguinte forma: 

● 1.ª coluna: Apresentação de cada fase e dos produtos que irá entregar; 

● 2.ª coluna: Apresentação das etapas a serem seguidas em cada fase; 

● 3.ª coluna: Descrição das principais atividades a serem executadas para a entrega dos 

produtos de cada fase; 

● 4.ª coluna: Definição do responsável de cada etapa e quem serão seus apoiadores para a 

realização das atividades.
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Tabela 3 Fases da Proposta do Modelo de Coprodução de Serviços Públicos Digitais 

FASE 

● Produto 

ETAPA DESCRIÇÃO DAS PRINCIPAIS ATIVIDADES RESPONSÁVEL  

● Participantes 

ENTRADA Demanda ● Receber demanda definida e priorizada RESPONSÁVEL PELO 

PROBLEMA 

Equipe principal 

PLANEJAMENTO 

● Produto: 

 Canvas do Projeto 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 governo, através do SPD, 

pode oferecer ao usuário 

RESPONSÁVEL PELO 

PROBLEMA 

● Equipe principal 

● Usuários finais 

Atores envolvidos 

na demanda 

● Mapear público alvo, fornecedores, prestadores de serviço e 

demais atores 

● Categorizar atores por segmento, conforme necessidades/ 

costumes 

● Definir cerca de 5 perfis de voluntários, de acordo com a 

demanda 

RESPONSÁVEL PELO 

PROBLEMA 

● Equipe principal 

● Usuários finais 

Finalidade ● Conhecer legislação e normas 

● Conhecer direitos e deveres dos atores 

● Conhecer padrões de qualidade 

RESPONSÁVEL PELO 

PROBLEMA 

● Equipe principal 

● Especialistas no assunto 

Benchmarking ● Identificar setores, segmentos que possam ter o mesmo 

problema 

● Verificar soluções semelhantes existentes 

● Verificar tendências 

RESPONSÁVEL PELO PROJETO 

● Equipe principal 

● Usuários finais 

● Especialistas no assunto 

Informações de 

Atendimento 
● Descrever canais existentes ou sugerir novos 

● Descrever locais, horários 

● Desenhar fluxo do serviço existente e fluxo alternativo, na 

sua indisponibilidade 

● Descrever interface e interação entre órgãos 

● Descrever documentação necessária 

● Descrever protocolo/ agenda 

RESPONSÁVEL PELO 

PROBLEMA 

● Equipe principal 

● Usuários finais 

● Analista de processos 
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Divulgação ● Elaborar plano de comunicação RESPONSÁVEL PELO 

PROBLEMA 

● Equipe principal 

Gestão ● Elaborar plano de gestão 

● Elaborar plano de monitoramento de indicadores de 

efetividade 

RESPONSÁVEL PELO 

PROBLEMA 

● Equipe principal 

INSPIRAÇÃO  

● Produto: 

o Canvas Validado 

o Cenário Construído 

o Fluxo Processo Existente 

o Fluxo Processo Idealizado10 

Construção de 

Cenários 
● Perguntar aos atores da demanda 

● Resgatar histórias e conhecer suposições observadas na fase 

1 

● Observar e experimentar a jornada do usuário 

● Reconhecer padrões nas Informações 

● Conhecer o ecossistema 

● Identificar voluntários para fase 4 

EQUIPE DE INOVAÇÃO 

● Equipe principal 

● Usuários finais  

● Especialistas no assunto 

● Equipe de TI (Analista de 

requisitos) 11 

● Analista processos 

DEFINIÇÃO  

● Produto 

o Diagnóstico Validado 

o Problema Validado 

o Diretrizes Definidas e 

Priorizadas 

o Proposta Preliminar 

Comercial Validada 

Síntese das 

Informações do 

SPD. 

● Elaborar e 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 

● Elaborar e validar proposta comercial 

GESTOR DEMANDANTE 

● Equipe principal 

● Governança 

● Definir equipe de TI de acordo com o perfil do modelo 

● Priorizar desenvolvimento projeto 

GOVERNANÇA 

COCRIAÇÃO 

●  Produto: 

o Ideias Estruturadas 

o Protótipo de Baixa 

Fidelidade  

Nivelamento das 

Informações 
● Alinhar projeto, apresentação das fases anteriores para todos 

● Realizar dinâmica para criar empatia 

EQUIPE INOVAÇÃO 

● Todos 

Ideação ● Realizar brainstorming para solução do problema 

● Criar soluções 

● Verificar possibilidade de estratégias de gamificação, 

recompensa e crowdsourcing 

● Estruturar ideias 

EQUIPE DE INOVAÇÃO 

● Todos 

                                                
10

 Se existir 
11

 Desejável, porém não obrigatório. 
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Cocriar ● Criar protótipo de baixa fidelidade EQUIPE DE INOVAÇÃO 

● Todos 

PROTOTIPAÇÃO 

● Produto: 

o Protótipo de média 

fidelidade 

o Análise de Requisitos 

Protótipo ● Refinar as ideias estruturadas 

● Obter feedbacks 

● Realizar a análise de requisitos 

● Criar protótipo de média fidelidade 

● Testar internamente e pelo menos 5 usuários externos 

EQUIPE DE INOVAÇÃO 

● Equipe principal 

● Equipe de TI 

● Usuários Finais12 

TESTE 

● Produto: 

o Protótipo média fidelidade 

testado e validado 

o Análise Final de Requisitos 

Final 

o Fluxo do Processo Definido 

o Relatório Lições 

Aprendidas 

Protótipo de média 

fidelidade 
● Validar protótipo de média fidelidade 

● Testar cenário real 

● Executar correções 

● Descrição da análise de requisitos final 

EQUIPE DE INOVAÇÃO 

● Equipe principal 

● Equipe de TI 

● Gestor Demandante 

SAÍDA 

● Produto: 

o Solução SPD 

Solução SPD ● Registrar lições aprendidas em base de conhecimento 

● Atualizar análise de requisitos 

● Atualizar fluxo do processo 

● Encaminhar solução para área de desenvolvimento 

RESPONSÁVEL PELO PROJETO 

Fonte: Elaborado pela autora. 

Cada fase do modelo CSPD foi detalhada textualmente. Como essa informação não sofreu ajustes significativos após a verificação, 

optou-se por apresentá-las no Capítulo 5. 

                                                
12

 Desejável, porém não obrigatório 
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4.4 VERIFICAÇÃO DO MODELO PROPOSTO, VIA GRUPO FOCAL 

De forma a verificar a proposta do modelo, foi realizada uma oficina com um grupo 

focal, composto por membros da área de Tecnologia da Informação e Comunicação, 

especialista em governo digital, com o objetivo de verificar a validade de conteúdo proposto e 

capturar possíveis pontos que pudessem gerar dúvidas ou falta de entendimento na 

instanciação do Modelo CSPD. A análise da coleta de dados pelo grupo focal justificou 

melhorias no modelo proposto. 

De acordo com Barbour (2009), grupos focais, em comum com outros métodos 

qualitativos, apresentam um ótimo desempenho ao proporcionar insights dos processos, que 

podem ter ganhos, no discurso gerado durante o processo de debate. Dessa forma, as 

percepções e experiências discutidas no grupo focal, permitem a exploração dos comentários 

e insights para geração de dados para esse trabalho. 

A oficina com o grupo focal aconteceu no mês fevereiro de 2021, de forma virtual 

em função da pandemia da COVID-19 e foi formada por analistas da Empresa Mato-

Grossense de Tecnologia da Informação – MTI e por pesquisadores da UFMT e UNEMAT 

com atuação em pesquisas de inovação e governo digital. 

Não há consenso na literatura sobre a quantidade de membros necessários para 

compor o grupo focal, mas algumas variáveis devem ser consideradas, tais como as 

características do instrumento. No entanto, recomenda-se que o grupo focal apresente número 

ímpar de membros e que, preferencialmente, sejam entre 5 e 10 participantes (CUNHA; 

NETO; STACKFLETH, 2016).  

4.4.1 Metodologia da oficina virtual e da análise de dados 

Nessa seção apresenta-se a metodologia utilizada na oficina virtual e para a análise de dados. 

Oficina virtual de verificação pelo grupo focal: as seguintes etapas foram 

seguidas:  

1. Piloto da Oficina Virtual: antes da realização da oficina foi realizado um piloto, um pré-

teste da oficina com indivíduos representativos do universo a ser pesquisado, a partir da 

seleção de um representante da academia e um representante do governo da MTI. Estes 

participantes foram selecionados de forma não-probabilística. Nesse piloto da oficina 

foram validados os instrumentos, o roteiro proposto e com seus tempos planejados. Após 

seguir o roteiro planejado e aplicar os instrumentos da oficina, foi verificado se havia 
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alguma dificuldade e os entendimentos sobre a clareza e precisão dos termos, quantidade, 

forma e ordem das perguntas. Os apontamentos feitos pelos participantes do pré-teste 

foram inseridos no planejamento da oficina. 

2. Seleção dos participantes: foi feito o contato com MTI, UFMT e UNEMAT, para 

identificação dos possíveis participantes para integrar um grupo focal para a verificação 

da proposta do modelo CSPD. Estes participantes foram selecionados de forma não-

probabilística. Os participantes foram convidados por e-mail, recebendo o material que 

deveriam utilizar para a oficina. Este material continha um roteiro com informações sobre 

a oficina e sobre o modelo contendo a Tabela 3, com as fases da proposta do Modelo de 

Coprodução de Serviços Públicos Digitais; Figura 11 da proposta do Modelo de 

Coprodução de Serviços Públicos Digitais; Tabela 2 com as responsabilidades para a 

proposta do Modelo CSPD. Na ocasião, foi solicitado aos participantes o número de 

telefone, para a pesquisadora lembrá-los via “WhatsApp” do dia, da hora e enviar o link 

da sala virtual para a oficina, bem como para sanar dúvidas. Foi solicitado que os 

participantes respondessem até data anterior à oficina o formulário: Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) e o questionário de identificação com dados 

sociodemográficos devidamente preenchidos. 

3. Abertura da Oficina Virtual: a pesquisadora faz uma breve abertura da pesquisa, apresenta 

as unidades de análise, comunica que a oficina será gravada e explica o propósito do 

grupo focal. A pesquisadora verifica se todos os participantes receberam o roteiro da 

oficina, com os instrumentos que serão verificados, que foram enviados com o convite e 

confirma se todos estão com eles em mãos. Confere também o preenchimento do 

formulário do TCLE e dos dados. 

4. Apresentação Pessoal dos Participantes: a pesquisadora solicita que cada participante se 

apresentasse e falasse brevemente sobre sua experiência com o tema da oficina. 

5. Apresentação da proposta a ser verificada: a pesquisadora apresenta a introdução da 

pesquisa, propósito do estudo com seus objetivos, os temas da sustentação teórica; 

múltiplas fontes de evidência; a tabela de responsabilidades para o Modelo CSPD; a 

figura do modelo CSPD e a tabela com o detalhamento das fases do Modelo CSPD. 

6. Momento de alinhamento e contribuições: a pesquisadora abre para um momento de 

alinhamento e contribuições do grupo focal, dando início à etapa de coleta de dados para 

identificar as contribuições para o modelo proposto. Os membros do Grupo Focal 

indicarão sugestões, correções e/ou recomendações que julgarem imprescindíveis.  
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7. Formulário Validação do Conteúdo: a pesquisadora disponibiliza o link do formulário 

eletrônico no chat da oficina. O formulário digital visa verificar o conteúdo do modelo 

proposto, se apresenta todas as dimensões ou domínios pertinentes ao conceito e se estas 

estão expressas de forma correta (POLIT; BECK, 2011). Quanto a validação de aparência 

objetiva avaliar a clareza e compreensão (LOBIONDO-WOOD; HARBER, 2001). 

8. Recebimento das respostas e encerramento da oficina: a pesquisadora recebe as respostas 

do formulário e faz os agradecimentos pela participação de todos. 

Para a realização da oficina virtual, execução do roteiro planejado e coleta das 

informações, foram elaborados formulários digitais. A oficina foi gravada em sua totalidade, 

com o consentimento dos participantes do grupo focal, a qual foi transcrita de forma literal. A 

transcrição da oficina e os formulários com seus resultados encontram-se em anexo a esse 

trabalho. 

Foram elaborados dois formulários digitais, utilizando a ferramenta “Google 

forms”:  

● Formulário contendo o TCLE e os dados sociodemográficos dos participantes (Apêndice 

A). 

● Formulário Validação Conteúdo (Apêndice C). 

A verificação do modelo durante a oficina ocorreu em duas oportunidades: 

● Identificar as contribuições para o modelo proposto, momento aberto com os participantes 

e a pesquisadora para as contribuições, observações e dúvidas sobre a proposta de modelo 

CSPD (Apêndice D); 

● Aplicar formulário para validação de conteúdo e coleta de observações do Modelo CSPD 

e da oficina virtual (Apêndice C). 

O formulário para validação de conteúdo do Modelo CSPD tem o intuito de 

verificar se a proposta apresenta todas as dimensões ou domínios pertinentes ao conceito e se 

estas estão expressas de forma correta. O formulário foi aplicado ao final da oficina de 

verificação do modelo CSPD e foi distribuído em 21 questões, destas, 16 questões foram de 

tipo matriz e utilizaram a escala Likert.  

O questionário foi dividido em 4 seções: objetivos e conteúdos; estrutura e 

funcionalidade; aplicabilidade do modelo; opinião e sugestão de oficina. 

Para a Análise dos Dados da oficina, interessar-se a verificar os pontos no modelo que 

necessitam de melhoria, procederam-se às análises utilizando de método quantitativo e 

qualitativo, conforme segue. 
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Índice de Validade de Conteúdo (IVC): para a análise quantitativa da avaliação 

do grupo focal, no formulário de validação de conteúdo do modelo, optou-se pelo cálculo do 

Índice de Validade de Conteúdo (IVC) de modo a medir a proporção de avaliadores que estão 

em concordância sobre determinados aspectos dos instrumentos e dos itens (ALEXANDRE E 

COLUCI, 2011), propostos por meio do emprego de uma escala do tipo Likert.  

De acordo com Appolinário (2007, p. 81), a escala de Likert pode ser definida 

como um “tipo de escala de atitude na qual o respondente indica seu grau de concordância ou 

discordância em relação a determinado objeto”. 

Aguiar; Correia e Campos, (2011, p. 2) assim conceituam a escala de Likert: 

São uma das escalas de autorrelato mais difundidas, consistindo em uma série de 
perguntas formuladas sobre o pesquisado, onde os respondentes escolhem uma 

dentre várias opções, normalmente cinco, sendo elas nomeadas como: concordo 

muito, concordo, neutro/indiferente, discordo e discordo muito. 

Uma escala Likert é constituída por questões que o respondente além de concordar 

ou não, apresenta o grau de intensidade das respostas (CUNHA, 2007; ALEXANDRE et al., 

2003). 

Neste formulário, optou-se por utilizar a valoração atribuída na escala Likert que 

varia entre 1 à 5 (1 = discordo totalmente, 2= discordo parcialmente, 3= nem concordo e nem 

discordo, 4 = concordo parcialmente; 5 = concordo totalmente), solicitou-se ao respondente 

manifestar seu grau de concordância a partir das questões elaboradas. Dessa forma foi 

utilizado a fórmula abaixo para definir o IVC do conteúdo. 

Número de respostas “4” ou “5” 

IVC= ----------------------------------------- 

Número total de respostas 

Não há consenso na literatura quanto ao nível mínimo de concordância, no entanto, 

adotar-se-á, neste estudo. Alexandre e Coluci (2011), consideram que a taxa de concordância 

aceitável seja superior a 0,78. 

No Formulário de Avaliação de Conteúdo, além de avaliar a concordância do grupo 

focal através da escala Likert, para cada uma das 16 questões matriz de resposta única foi 

disponibilizado um espaço aberto, como complemento, para observações, no caso de alguma 

discordância ou contribuição. Ainda, no formulário foram planejadas 05 questões abertas de 

natureza exploratória, para os participantes descreverem suas opiniões referentes ao assunto. 

Triangulação dos dados: Para análise dos dados quantitativos e qualitativos 

obtidos, optou-se pela técnica de triangulação dos dados. Os dados foram divididos em 
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seções: Objetivos e Conteúdos do Modelo CSPD; Estrutura e funcionalidade do Modelo 

CSPD; Aplicabilidade do Modelo CSPD e Opinião e Sugestão da Oficina realizada. Para a 

divisão dos dados foi utilizada a ferramenta “Planilhas Google”. 

A oficina com o grupo focal ocorreu dentro do planejado, foi seguido o roteiro 

proposto, todos os participantes convidados se fizeram presentes, todos confirmaram o 

recebimento do material enviado previamente e encaminharam os formulários solicitados 

preenchidos. 

Na próxima seção será apresentada a análise dos dados coletados durante a oficina 

com o grupo focal, através da transcrição da oficina e dos formulários preenchidos. 

4.4.2 Análise dos dados  

4.4.2.1 Análise dos dados sociodemográficos e apresentação pessoal dos participantes  

Além do questionário sociodemográfico aplicado, foi solicitada uma breve 

apresentação pessoal dos participantes do grupo focal na abertura da oficina. Nessa 

apresentação todos os membros falaram sobre sua formação, atuação e suas experiências com 

o tema governo digital. Os dados sociodemográficos, bem como os dados da apresentação 

pessoal dos participantes do Grupo Focal foram compilados e analisados através de estatística 

descritiva. 

O grupo focal foi composto por 09 participantes, todos com mais de 10 anos de 

formação e com alguma experiência em governo digital. Os membros do grupo focal possuem 

as seguintes titulações: a) 04 especialistas, b) 04 mestres e c) 01 doutor. Referente à área de 

atuação profissional, 04 são representantes da academia e 05 do governo. Dos 09 

participantes, 04 já desenvolveram estudos/pesquisas sobre serviços públicos digitais e 05 

possuem experiência profissional prática na fase de coleta de dados para desenvolvimento de 

serviços públicos e também já participaram de avaliações de serviços públicos digitais. 

4.4.2.2 Análise dos dados do formulário de avaliação de Conteúdo 

A análise dos dados do formulário de validação do conteúdo foi dividida em 4 

seções conforme divisão das questões no questionário, são elas: objetivos e conteúdos; 

estrutura e funcionalidade; aplicabilidade do modelo; opinião e sugestão de oficina. 
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Na análise quantitativa dos dados do formulário foi utilizado o Índice de Validação 

de Conteúdo (IVC). O resultado IVC geral do questionário foi de 0,92, apresenta-se na Tabela 

4, abaixo o IVC por seção: 

Tabela 4 Índice Validade de Conteúdo por Seção 

Índice Validade de Conteúdo por Seção 

Seção Questões IVC 

Objetivos e Conteúdos 1;2; 3 e 4 0,97 

Estrutura e funcionalidade 5;6;7;8;9;10;12. 0,87 

Aplicabilidade do Modelo 14;15;16;17 0,83 

Opinião e Sugestão Oficina 19 1,00 

IVC GERAL 0,92 

Fonte: Elaborada pela autora. 

Dessa forma, considera-se que o resultado dos índices do questionário obteve um 

nível ótimo de concordância. Conforme apresentado na tabela 4 Índice Validade de Conteúdo 

por Seção, na Figura 12, com os índices de validação de conteúdo por seção, obtidos pelo 

questionário e na Figura 13, com o IVC por participante do grupo focal. 

Figura 12 Índice de validade de conteúdo por seção 

 
Fonte: Elaborado pela autora. 

Para preservar a identidade dos participantes do grupo focal e informar o local da 

origem da contribuição, foram utilizadas as seguintes abreviações, da Tabela 5. 

Tabela 5 Abreviações identificação do questionário 

Abreviação Descrição 

Q Questão do formulário 

Pn Participante + Número de identificação 

F Contribuição e/ou observação no formulário 

D Contribuição e/ou observação debate oficina 

AF Contribuição e/ou observação da questão aberta formulário 
Fonte: Elaborado pela autora. 
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Figura 13 Índice de Validade de Conteúdo por Participante 

 
Fonte: Elaborado pela autora. 

Na Tabela 6 é possível visualizar o IVC obtido por questão. Apenas a questão 14, 

não alcançou a taxa aceitável de concordância de 0,78. 

Tabela 6 Índice de validade de conteúdo por questão 

Tabela Índice de Validade de Conteúdo por Questão IVC 

Objetivos e Conteúdos 0,97 

Q1. “As informações apresentadas auxiliaram no entendimento da importância na participação do 

cidadão na criação de solução de um serviço público digital, de modo a aproximar o 

desenvolvimento dessas soluções às necessidades do cidadão e do Governo do Estado de Mato 

Grosso”. 1,00 

Q2. “A proposta do Modelo CSPD, permitirá à administração pública, entender a real necessidade 

de o usuário e obter insights, que serão úteis para orientar e aprimorar o desenvolvimento de seus 

serviços públicos digitais”. 1,00 

Q3. “O modelo proposto de CSPD permitirá ao Governo do Estado de Mato Grosso: identificar e 

caracterizar o problema, as prioridades e tarefas-chave de um serviço público digital; criar ideias e 

insights que impactam a demanda; e propor caminhos para promover mudanças de impacto em 

seus serviços”. 1,00 

Q4. “As premissas, apresentadas juntamente com o modelo e elencadas a seguir, são suficientes 

para o sucesso do projeto e a eficácia do propósito do modelo CSPD”. 0,89 

Estrutura e funcionalidade 0,87 

Q5. “Eu tive facilidade para compreender as informações apresentadas nos documentos 

disponibilizados (Tabela de Responsabilidades; Tabela das Fases do Modelo CSPD; Figura do 

Modelo CSPD)”. 0,89 

Q6. “As fases do Modelo CSPD (Planejamento, Inspiração, Definição, Cocriação, Prototipação e 

Testes) são adequadas para o propósito de promover a coprodução de serviços públicos digitais 

com o cidadão e possuem uma sequência lógica”. 0,78 

Q7. “O conteúdo (Produtos; Etapas; Descrição das Principais Atividades; Responsáveis e 

Participantes) de cada fase do modelo CSPD é satisfatório” 1,00 

Q8. “Não houve fases com instruções ambíguas no modelo apresentado”. 0,78 

Q9. “A figura da proposta é adequada, clara e transmite facilidade de compreensão”. 0,78 
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Q10. “Eu entendi todas as fases do modelo apresentado para coproduzir um serviço público digital 

com o cidadão”. 1,00 

Q12. “Os papéis e responsabilidades construídas para o modelo distribui os esforços das equipes 

em diferentes fases, de forma a não onerar os analistas e desenvolvedores dos processos da MTI". 0,89 

Aplicabilidade do Modelo 0,83 

Q14. “O modelo apresentado será de fácil implementação pelos responsáveis envolvidos na 

coprodução do serviço público digital”. 0,44 

Q15. “O modelo apresentado foi claro”. 1,00 

Q16. “Eu estou satisfeito com o modelo apresentado”. 1,00 

Q17. “Eu utilizaria este modelo para elaboração de um serviço público digital”. 0,89 

Opinião e Sugestões da Oficina 1,00 

Q19. Sobre a oficina realizada: "Eu estou satisfeito com o roteiro seguido. (apresentação, abertura 

para contribuições, instrumento de avaliação, tempos adequados)”. 1,00 

Fonte: Elaborado pela autora. 

No espaço aberto para cada questão, foram feitas as seguintes contribuições e 

observações, apresentadas na tabela 7. 

 (continua) 
Tabela 7 Contribuições e observações por questão 

Tabela Contribuições e/ou Observações por Questão 

Objetivos e Conteúdos 

Q1. “As informações apresentadas auxiliaram no entendimento da importância na participação do 

cidadão na criação de solução de um serviço público digital, de modo a aproximar o desenvolvimento 

dessas soluções às necessidades do cidadão e do Governo do Estado de Mato Grosso”. 

FP1. “senti falta de uma clareza maior de onde e como o cidadão entra no processo de cocriação, mesmo que 

esteja claro nas tabelas isso, mas de fato, como ele é instigado a participar (sic)”. 

FP2. “Quem entende as dificuldades de acesso aos serviços públicos é o próprio cidadão, ele deve sim, 

participar da criação da solução, claro balizado com regras e legislação, porém a usabilidade e facilidade devem 

prevalecer e se caso alterar a legislação (sic)”. 

FP4. “Faltou a ênfase no papel de cidadão, em detrimento no foco sobre a relação com a MTI (sic)” 

FP5. “Importante para incorporar o modelo as práticas de inovação de políticas públicas do Estado de MT (sic)” 

FP6. “Devido ao tempo e as limitações por ser um grupo focal "a distância" penso que prejudicou um pouco o 

entendimento (sic)”. 

Q2. “A proposta do modelo CSDP, permitirá à administração pública, entender a real necessidade de o 

usuário e obter insights, que serão úteis para orientar e aprimorar o desenvolvimento de seus serviços 

públicos digitais”. 

FP1. “reforço meu comentário anterior (sic)”. 

FP4. “Após as explanações ficou clara a colaboração da proposta do modelo. No desenho dele, em si e nas 

tabelas de apoio isso não ficou tão claro (sic)”. 

FP5. “O âmago da transformação digital é o cidadão. É mudar a vida do cidadão. E o modelo é uma alternativa 

viável do Governo de MT iniciar uma ação concreta nesse sentido (sic)”. 

FP7. “O modelo foi muito bem fundamentado e amplia a possibilidade de participação do cidadão no 

desenvolvimento de serviços públicos digitais do governo do estado (sic)”.  
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Q3. “O modelo proposto de CSDP permitirá ao Governo do Estado de Mato Grosso: identificar e 

caracterizar o problema, as prioridades e tarefas-chave de um serviço público digital; criar ideias e 

insights que impactam a demanda; e propor caminhos para promover mudanças de impacto em seus 

serviços”. 

FP5. “O serviço digital disponibilizando numa plataforma digital é a materialização de todo esforço de 

transformação. E tendo o cidadão como elemento dessa transformação infere que aumentará a qualidade do que 

será disponibilizado (sic)”. 

Q4. “As premissas, apresentadas com o modelo e elencadas a seguir, são suficientes para o sucesso do 

projeto e a eficácia do propósito do modelo de CSDP. 

FP4. “As premissas não apoiam diretamente a resposta à questão de pesquisa (sic)”. 

FP5. “Só destaco o impacto de transformação do serviço público. Muita coisa requer mudança não só na 

abordagem ao cidadão, mas em instrumentos legais, preparação do órgão, capacitação da equipe (sic)”. 

Estrutura e funcionalidade 

Q5. “Eu tive facilidade para compreender as informações apresentadas nos documentos disponibilizados 

(Tabela de Responsabilidades; Tabela das Fases do Modelo de CSDP; Figura do Modelo de CSDP)”. 

FP4. “A figura do modelo e a tabela das fases não permitem intuir se ocorre e como ocorre a iteratividade nas 

fases (sic)”. 

FP5. “A sugestão é de na tabela de responsabilidades não vincular a órgão e sim a papéis como abordamos na 

apresentação (sic)”. 

FP7. “Os documentos apresentados são de fundamental importância para compreensão do modelo proposto, 

somente a Figura que precisa ser melhorada (sic)”. 

Q6. “As fases do Modelo de CSDP (Planejamento, Inspiração, Definição, Cocriação, Prototipação e 

Testes) são adequadas para o propósito de promover a coprodução de serviços públicos digitais com o 

cidadão e possuem uma sequência lógica”. 

FP2. “Só se terá certeza absoluta após rodar um primeiro serviço, mas a estrutura tem total condição para que 

sim (sic)”. 

FP4. “Mesmo motivo da questão 5 (sic)”. 

FP5. “Embora o experimento tenha um propósito definido seria importante uma retroalimentação do pós-serviço 

disponível para validar que a proporção de cidadão envolvidos no processo são representativos o suficiente para 

os resultados apresentados (sic)”. 

Q7. “O conteúdo (Produtos; Etapas; Descrição das Principais Atividades; Responsáveis e Participantes) 

de cada fase do modelo de CSDP é satisfatório” 

FP4. “O entendimento do desenvolvimento dos artefatos, entre as fases, não está tão claro (sic)”. 

Q8. “Não houve fases com instruções ambíguas no modelo apresentado”. 

Q9. “A figura da proposta é adequada, clara e transmite facilidade de compreensão”. 

FP4. “Não deu para perceber algum fluxo entre as fases (sic)”. 

FP5. “Acho que faltou destacar a participação do cidadão no desenho (sic)”. 

FP6. “Como proposta de modelo acadêmico poderia ficar mais clara, o modelo parece um pouco superficial 

(sic)”. 

FP7. “A Figura contempla as fases existentes no modelo, porém poderia ser reorganizada, para ficar claro que as 

fases não sequenciais, e que é possível retornar para alguma delas, a qualquer momento, conforme argumentado 

durante a apresentação do modelo (sic)”. 

Q10. “Eu entendi todas as fases do modelo apresentado para coproduzir um serviço público digital com o 

cidadão”. 

FP4. “Cada fase pôde ser bem percebida, mas apenas com apoio das explanações (sic)”. 

FP5. “Seria o monitoramento pós disponibilização (sic)”. 

Q12. “Os papéis e responsabilidades construídos para o modelo distribuem os esforços das equipes em 

diferentes fases, de forma a não onerar os analistas e desenvolvedores dos processos da MTI". 

Aplicabilidade do Modelo 
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Q14. “O modelo apresentado será de fácil implementação pelos responsáveis envolvidos na coprodução 

do serviço público digital”. 

FP4. “Em função das observações feitas, não dá para estimar essa facilidade (sic)”. 

FP5. “O modelo é excelente, mas a pergunta foi se será de fácil implementação. Acho que terá dificuldades 

causadas por barreira culturais na administração pública (sic)”. 

FP6. “Acredito que é complicado fazer essa avaliação, essa análise teria que ser feita a partir de um estudo de 

caso da implantação (sic)”. 

FP7. “Toda mudança de cultura implica em dificuldades e tempo para adaptação e maturação (sic)”. 

FP8. “Deverá ser realizado um alinhamento do setor estratégico de cada stakeholder envolvido (sic)”. 

Q15. “O modelo apresentado foi claro”. 

FP4. “Deu para entender, com as explanações (sic)”. 

16. “Eu estou satisfeito com o modelo apresentado”. 

FP4. “As observações feitas... (sic)”. 

Q17. “Eu utilizaria este modelo para elaboração de um serviço público digital”. 

FP6. “No estado atual penso que seja difícil responder por que ele ainda não foi testado/instanciado. Quais 

benefícios e quais dificuldades o a implantação do modelo trouxe? (sic)” 

Opinião e Sugestão Oficina 

Q19. Sobre a oficina realizada: "Eu estou satisfeito com o roteiro seguido. (apresentação, abertura para 

contribuições, instrumento de avaliação, tempos adequados)”. 

FP5. “Boa dinâmica (sic)”. 

FP6. “A oficina digital trouxe algumas limitações, tanto na exposição quanto nas discussões (sic)”. 

Fonte: Elaborada pela autora. 
(conclusão) 

No formulário foram planejadas 05 questões abertas, para os participantes 

descreverem suas opiniões, dessas a Q11 e Q20 foram obrigatórias. Apresentadas na Tabela 8. 

 (Continua) 
Tabela 8 Questões abertas do questionário 

Tabela de Questões Abertas do Questionário 

Estrutura e funcionalidade 

Q11. Em sua opinião, existe alguma fase que poderia ser acrescida ou retirada da proposta do 

modelo CSDP? 

FP1. “Não, acho que elas estão de acordo com o necessário para pensar em coprodução de serviços 

públicos digitais” (sic). 

FP2. “Validação de legislação seria importante tanto para verificar aderências quanto para propor 

alterações” (sic). 

FP3. “Não vejo necessidade” (sic). 

FP4. “Não. Falta clareza em uma melhor relação entra as fases” (sic). 

FP5. “Seria o monitoramento pós-disponibilização” (sic). 

FP6. “Não sei responder” (sic). 

FP7. “Acredito que as fases apresentadas são suficientes, talvez pudesse somente renomear a fase de 

"Teste" para "Teste e Validação"(sic)”. 

FP8. “Não”. 

FP9. “Creio que o modelo está apto para ser implementado (sic)”. 
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Q13. Em sua opinião, existe alguma responsabilidade que poderia ser acrescida ou retirada da 

proposta do Modelo CSPD? 

FP1. “não que eu tenha visualizado (sic)”. 

FP2. “Está ok (sic)” 

FP3. “Inserir algumas estratégias de divulgação na fase de teste (sic)”.  

FP4. “Poderia ser evidenciada a responsabilidade do cidadão. Talvez seja função da não percepção de seu 

papel na figura do modelo (sic)” 

FP5. “Estamos falando em políticas públicas sustentadas por um modelo digital. Talvez um policy maker 
num papel específico seria interessante, pois a percepção de serviços que devem ser priorizados podem 

ser captadas de fontes diferentes e também o pós implantação podemos identificar se o problema público 

foi solucionado (sic)”.  

FP6. “Pelo que foi exposto e a minha experiência na área acredito que não (sic)” 

FP7. “Acredito que poderia distinguir o papel de "usuário" do papel de "cidadão", uma vez que o modelo 

apresenta como sendo semelhantes (sic)”.  

FP8. “Não”. 

FP9. “As responsabilidades diante de equipes fixas leva a uma priorização na utilização de recursos 

humanos de cada setor envolvido. Vejo um risco, diante de um cenário de baixo volume de colaboradores 

disponíveis (sic)”. 

Q18. Deixe quaisquer opiniões/sugestões referente a proposta do modelo CSDP, neste espaço: 

FP3. “Nos colocamos a disposição para utilizar o modelo na Seciteci (sic)”. 

FP4. “Generalizar o órgão do governo (MTI); evidenciar o cidadão na figura do modelo; tornar mais clara 

a interação entre as fases; buscar mais alinhamento com a questão de pesquisa (sic)”. 

FP7. “Gostaria de parabenizar a autora do modelo, pois ele poderá contribuir de maneira significativa 

para que o cidadão participe ativamente do desenvolvimento dos serviços digitais ofertados pelo governo 

do Estado de Mato Grosso (sic)”. 

Opinião e Sugestão Oficina 

Q20. Em sua opinião, em virtude de tempos em pandemia, comente o que você achou da avaliação 

dessa oficina na versão on-line. 

FP1. “Não tive dificuldades em fazer esse tipo de oficina online. Acho mais interessante em especial pela 

possibilidade de gravar e olhar documentos e preencher formulários de forma online (sic)”. 

FP2. “Excelente, o fato de ser online não mudou a dinâmica e nem a qualidade (sic)”. 

FP3. “Excelente iniciativa (sic)”.  

FP4. “Muito satisfatória, mais efetiva que em uma reunião presencial”. 

FP5. “Muito prática e possível de ser adotada como padrão (sic)”. 

FP6. “Considero que foi um esforço importante, principalmente por que não vejo outra forma responsável 

de realizá-la no contexto atual (sic)”. 

FP7. “Considero que a oficina on-line foi produtiva e suficiente para avaliar o modelo proposto (sic)”. 

FP8. “É o que é possível para o momento que vivemos (sic)”. 

FP9. “Totalmente prática (sic)”. 

Q21. Deixe quaisquer opiniões/sugestões referente ao roteiro da oficina realizada. 

FP5. “Nem todos contribuíram, então não sei se foi por falta de entendimento do modelo ou por não ter 

nada a contribuir mesmo (sic)”. 

FP6. “Gostei muito, pois possibilitou que cada um dos avaliadores pudesse contribuir com o modelo 

proposto (sic)”.  

Fonte: Elaborada pela autora. 
(conclusão) 

Após a descrição e análise dos dados coletados na oficina com o grupo focal, será 

feita na próxima seção sua triangulação, com o objetivo de através das observações e 

contribuições levantadas obtermos uma proposta de modelo verificada e melhorada para seu 

instanciamento pelo Governo do Estado de Mato Grosso. 
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4.4.3 Triangulação dos dados 

De forma a analisar qualitativamente as contribuições do grupo focal, foram 

triangulados os dados obtidos nas duas etapas da verificação do modelo, ocorridas durante a 

oficina, ou seja, do questionário e do debate transcrito. 

De acordo com Cohen (1990), “as técnicas triangulares intentam traçar e explicar 

de maneira mais completa a riqueza e complexidade do comportamento humano estudando 

mais de um ponto de vista, utilizando-se dados quantitativos e qualitativos”.  

Para a triangulação dos dados, os dados analisados foram organizados em 4 seções, 

são elas: objetivos e conteúdos; estrutura e funcionalidade; aplicabilidade do modelo; opiniões 

e sugestões da oficina. Ainda, para cada uma das 4 seções foram identificados e categorizados 

pontos em comum. Esses dados foram triangulados com o percentual de concordância, o IVC, 

observações positivas e os pontos de melhoria referente à coleta de dados feita na oficina com 

o grupo focal para a verificação da proposta do Modelo CSPD. 

4.4.3.1 Objetivo e Conteúdo do Modelo CSPD  

Os itens desta seção tiveram uma média do Índice de Validade de conteúdo - IVC 

de 0,97, dessa forma considera-se como uma ótima taxa de concordância. Nas observações 

levantadas, no momento do debate e dos espaços abertos do questionário, foram destacados 

diversos benefícios e elogios ao modelo para a coprodução dos serviços públicos digitais, com 

as seguintes contribuições: DP1. “Ele (modelo) ataca um problema né, (...) trazer o cidadão 

para o planejamento de serviços digitais (sic)”; DP4. “teu modelo é um modelo... que ele 

aplicado, ele vai trazer agilidade no desenvolvimento, então o modelo em si, é ágil para 

geração de melhores resultados, uma coisa legal, ele é bastante colaborativo. (...) um ponto 

forte desse modelo é favorecer mudança cultural (sic)”; AFP6. “Gostaria de parabenizar a 

autora do modelo, pois ele poderá contribuir de maneira significativa para que o cidadão 

participe ativamente do desenvolvimento dos serviços digitais ofertados pelo governo do 

Estado de Mato Grosso (sic)”. FP8. “O modelo foi muito bem fundamentado e amplia a 

possibilidade de participação do cidadão no desenvolvimento de serviços públicos digitais do 

governo do estado (sic)”. 

Nessa seção, verificamos a % de concordância e o índice de validade de conteúdo 

referente ao objetivo e conteúdo do modelo proposto nas questões, que seguem: 
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Q1 - Houve 100% de concordância com o IVC de 1,00 para a afirmação que “as 

informações apresentadas auxiliaram no entendimento da importância na participação do 

cidadão na criação de solução de um serviço público digital, de modo a aproximar o 

desenvolvimento dessas soluções às necessidades do cidadão e do Governo do Estado de 

Mato Grosso”.  

Q2 - Houve 100% de concordância com o IVC 1,00, na afirmação que “a proposta 

do Modelo CSPD permitirá a administração pública entender a real necessidade do usuário e 

obter insights, que serão úteis para orientar e aprimorar o desenvolvimento de seus serviços 

públicos digitais”.  

Q3 - Houve 100% de concordância com o IVC 1,00 na afirmação, “o modelo 

proposto de CSPD permitirá ao Governo do Estado de Mato Grosso: identificar e caracterizar 

o problema, as prioridades e tarefas-chave de um serviço público digital; criar ideias e insights 

que impactam a demanda; e propor caminhos para promover mudanças de impacto em seus 

serviços”.  

Q4 - Houve 88,9% de concordância com o IVC 0,89 na afirmação “às premissas 

apresentadas serem suficientes para o sucesso do projeto e eficácia do Modelo CSPD”. 

Considerando as análises feitas pelo Grupo Focal na oficina realizada, podemos 

afirmar que o modelo quanto ao seu objetivo e conteúdo corresponde com os objetivos dessa 

pesquisa. 

4.4.3.2 Estrutura e funcionalidades 

Os itens desta seção tiveram uma média do Índice de Validade de conteúdo - IVC 

de 0,87, dessa forma considera-se uma ótima taxa de concordância. Porem, nessa seção foi 

identificado o maior número de observações e contribuições, no momento do debate e dos 

espaços abertos do questionário, que seguem: 

● Observações positivas quanto à estrutura e funcionalidade: DP7. “É um modelo 

assim que eu considero bastante completo, você traz as fases, as etapas, as atividades 

envolvidas, os papéis e as responsabilidades né. Então é um modelo bastante 

completo e interessante. ...”; DP1. “...você tem as fases muito bem definida”; AFP1. 

“As fases estão ...acho que elas estão de acordo com o necessário para pensar em 

coprodução de serviços públicos digitais”; AFP7. “Acredito que as fases 

apresentadas são suficientes”. 
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● Os pontos de melhoria elencados, apresentados na Tabela 9, foram divididos em 

figura, tabela de responsabilidade e tabela das fases do Modelo CSPD. Seguem as 

observações: 

o Figura do Modelo CSPD:  

▪ Representação na figura sobre a iteratividade entre as fases; 

▪ Representação na figura do papel do cidadão; 

▪ Representação dos produtos de cada fase; 

▪ Representatividade das fases do modelo na figura 

o Tabela de Responsabilidades do Modelo CSPD: 

▪ Referente a generalizar entidade governamental; 

▪ Referente a representatividade do papel do cidadão; 

▪ Referente representatividade de um policy maker; 

▪ Referente responsabilidade diante de equipes fixas; 

o Tabela das Fases do Modelo: 

▪ Alterar a fase teste para Teste e Validação; 

▪ BPM sobre os processos 

▪ Fase de monitoramento pós disponibilização 

▪ Inserir algumas estratégias de divulgação 
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 (continua) 
Tabela 9 Pontos de melhoria elencados em estrutura e funcionalidades 

Pontos de melhoria elencados em estrutura e funcionalidades 

Figura 

Representação na figura sobre a iteratividade entre as fases: 

DP1. “você tem as fases muito bem definida, talvez a retroalimentação... revisita a essas etapas(sic)”. 

DP4. “Uma coisa que eu senti falta como modelo foi de entender um pouco mais a ligação entre as 

etapas (sic)”. 

DP5. “...seu modelo, ele é uma grande esteira de transformação de serviços que seria importante até 

no aspecto visual de você identificar... (sic)”. 

AFP4. “Falta clareza em uma melhor relação entra as fases (sic)”. 

AFP4. “Tornar mais clara a interação entre as fases (sic)”. 

FP4. “Após as explanações ficou clara a colaboração da proposta do modelo. No desenho dele, em si 

e nas tabelas de apoio isso não ficou tão claro (sic)”. 

FP4. “A figura do modelo e a tabela das fases não permitem intuir se ocorre e como ocorre a 

iteratividade nas fases (sic)”. 

FP4. “Não deu para perceber algum fluxo entre as fases (sic)”. 

FP7. “A Figura contempla as fases existentes no modelo, porém poderia ser reorganizada, para ficar 

claro que as fases não sequenciais, e que é possível retornar para alguma delas, a qualquer momento, 

conforme argumentado durante a apresentação do modelo (sic)”. 

Representação na figura do papel do cidadão:  

DP4. “...O cidadão seria interessante fazer parte do teu modelo, talvez como a bola central (sic)”. 

DP5. “... não é em todas as fases que o cidadão vai participar... efeito visual, você tentar achar qual é 

a participação do cidadão dentro desse contexto (sic)”. 

DP1. “Como o cidadão visualiza a sua própria participação? (sic)” 

AFP4. “Poderia ser evidenciada a responsabilidade do cidadão. Talvez seja função da não percepção 

de seu papel na figura do modelo (sic)”. 

AFP4. “Evidenciar o cidadão na figura do modelo (sic)”. 

FP4. “Faltou a ênfase no papel de cidadão, em detrimento no foco sobre a relação com a MTI (sic)”. 

FP5. “Acho que faltou destacar a participação do cidadão no desenho (sic)”. 

Representatividade dos produtos de cada fase:  

FP7. “O entendimento do desenvolvimento dos artefatos, entre as fases, não está tão claro”; 

DP4. “você pôs varias setas... Isso dificulta a leitura do modelo (sic)”. 

Representatividade das fases do modelo na figura:  

FP7. “Os documentos apresentados são de fundamental importância para compreensão do modelo 

proposto, somente a Figura que precisa ser melhorada (sic)”. 

AFP7. “renomear a fase de "Teste" para "Teste e Validação” (sic)”. 

FP6. “Como proposta de modelo acadêmico poderia ficar mais clara (sic)”. 

DP5. “... Talvez de forma mais geral e depois você individualmente eu vi que você explora cada uma 

né, das ações, mas elas individualmente seriam melhores visualizadas (sic)”. 

DP6. “do modelo gráfico... modelos de proveniência e muitos utilizam gráficos direcionados... você 

fazer um gráfico direcionado escrevendo o que significa (sic)”. 

FP4. “Cada fase pôde ser bem percebida, mas apenas com apoio das explanações (sic)”. 

FP4. “Deu para entender, com as explanações (sic)”. 

Tabela de Responsabilidades do Modelo 
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Referente a generalizar entidade governamental:  

DP4. “a minha sugestão é que você generalize uma entidade governamental responsável pelo canal 

de comunicação com o cidadão. ... tipo “A entidade governamental”. ...não tira MTI mas coloca ela 

como instancia do teu modelo mostrando que você preservou a generalidade dela antes de citar a 

instancia (sic)”. 

 DP5. “... um vínculo muito forte em MTI em uma serie de situações... ou você colocou MTI em uma 

visão mais técnica de participação e estruturação. ...uma empresa publica e ela que decide, ela que 

faz a governança disso?” ... deixa aberto o seu modelo talvez até pra um outro estado olhar isso ou 

uma prefeitura”.  

PP6. “propor o modelo genérico, mas instanciando pra esses locais específicos... seja interessante pro 

seu trabalho (sic)”.  

DP4. “Instanciar a MTI como o caso do estado de Mato Grosso (sic) (...)”. 

AFP4. “Generalizar o órgão do governo (MTI) (sic)”. 

FP5. “A sugestão é de na tabela de responsabilidades não vincular a órgão e sim a papéis como 

abordamos na apresentação (sic)”. 

Referente a representatividade do papel do cidadão:  

DP7. “você fala usuário e cidadão, eu acho que você tem que padronizar ou diferenciar... você 

poderia padronizar como sendo cidadão (sic)”.  

AFP7. “Acredito que poderia distinguir o papel de "usuário" do papel de "cidadão", uma vez que o 

modelo apresenta como sendo semelhantes (sic)”. 

Referente representatividade de um policy maker:  

AFP5. “Estamos falando em políticas públicas sustentadas por um modelo digital. Talvez um policy 

maker num papel específico seria interessante, pois a percepção de serviços que devem ser 

priorizados pode ser captada de fontes diferentes e também o pós-implantação podemos identificar se 

o problema público foi solucionado (sic)”.  

Referente responsabilidade diante de equipes fixas:  

AFP9. “As responsabilidades diante de equipes fixas leva a uma priorização na utilização de recursos 

humanos de cada setor envolvido. Vejo um risco, diante de um cenário de baixo volume de 

colaboradores disponíveis (sic)”. 

Tabela das Fases do Modelo 

Referente as Fases do Modelo Proposto:  

AFP7. “Acredito que as fases apresentadas são suficientes (sic)”. 

AFP7. “renomear a fase de "Teste" para "Teste e Validação"(sic)”. 

DP4. “(...) a mudança ocorre a partir das mudanças no processo né e tudo tá baseado nos processos. 

Eles foram trabalhados no planejamento ou eles são mais fortemente trabalhados o foco e do BPM 

sobre os processos, esse enfoque é dado aqui na fase de inspiração. (...) senti falta de um aspecto de 

comunicação nessa fase de definição (...) comunicação é um aspecto fundamental, vital na obtenção 

de comprometimento e na questão da validação em si né, porque a validação ela é o local da 

comunicação (sic)”. 

AFP5. “Seria o monitoramento pós disponibilização (sic)”. 

AFP3. “Inserir algumas estratégias de divulgação na fase de teste (sic)”. 

Referente ao papel do cidadão na tabela das fases:  

DP1. “...deixar isso claro, que o cidadão está envolvido nessas etapas? ... m cada etapa você ter uma 

etapa em que o cidadão. ... falar em cocreação... mostra que o cidadão, ele tá fazendo parte nesse 

processo de designer. Como eu possibilito que o cidadão participe dessa parte de proposta, 

identificação de requisitos e testes? (sic)” 

Referente aos produtos na tabela das fases:  

DP7. “você se apoiou também na área de gestão de projetos porque eu penso que poderia também 

contribuir em alguns aspectos com relação a esse seu modelo. ... deixar claro se esse produto é a 

entrada ou saída da fase (sic)”. 

fonte: Elaborado pela autora. 
(Conclusão) 



98 

 

 

Nessa seção, verificamos a % de concordância e o índice de validade de conteúdo 

referente a estrutura e funcionalidade do modelo proposto nas questões, que seguem:  

Q5. Houve 88,8% de concordância com o IVC de 0,89, sobre a afirmação “Eu tive 

facilidade para compreender as informações apresentadas nos documentos disponibilizados 

(Tabela de Responsabilidades; Tabela das Fases do Modelo CSPD; Figura do Modelo 

CSPD)”, considerando que os 11,1% se declarou neutro. 

Q6. Houve 77,7% de concordância e 22,2% apresentou uma discordância parcial, com 

IVC de 0,78, para a afirmação “As fases do Modelo CSPD, são adequadas para o propósito de 

promover a coprodução de serviços públicos digitais com o cidadão e possuem uma sequência 

lógica”, como vimos na tabela acima os pontos de melhorias destacados para a estrutura das 

fases do Modelo Proposto. 

Q7. Houve 100% de concordância com o IVC 1,00, para a afirmação “O conteúdo 

(Produtos; Etapas; Descrição das Principais Atividades; Responsáveis e Participantes) de cada 

fase do modelo CSPD é satisfatório”. 

Q8. Houve 77,8% de concordância e 22% ficaram neutros, nem discordaram e nem 

concordaram com IVC 0,78, para a afirmação “Não houve fases com instruções ambíguas no 

modelo apresentado”. Nessa afirmação destacam-se os pontos de melhorias referente à Tabela 

das Fases do Modelo CSPD. 

Q9. Houve 77,8% de concordância, 11,1% se declarou neutro e 11,1% de discordância 

parcial com IVC 0,78, referente a Afirmação “A figura da proposta ser adequada, clara e 

transmitir facilidade de compreensão”. Nessa afirmação destacam-se os pontos de melhorias 

referente a figura do Modelo CSPD. A figura do modelo foi o ponto mais discutido no debate 

e nas contribuições do questionário. 

Q10. Houve 100% de concordância com o IVC 1,00, na afirmação “Eu entendi todas 

as fases do modelo apresentado para coproduzir um serviço público digital com o cidadão”. 

Q12. Houve 88,9% de concordância e 11,1% declarou-se neutro com IVC 0,89, na 

afirmação “Os papéis e responsabilidades definidas para o modelo distribui os esforços das 

equipes em diferentes fases, de forma a não onerar os analistas e desenvolvedores dos 

processos da MTI". Nessa afirmação destacam-se os pontos de melhorias referentes à Tabela 

de Responsabilidade do Modelo CSPD. 

Sobre a observação dos pontos de melhoria da validação de legislação, monitoramento 

pós-disponibilização e plano de divulgação, esses itens são tratados na fase de planejamento 

do modelo proposto. 
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Referente à sugestão da responsabilidade policy maker na tabela de responsabilidades, 

como a priorização da demanda não foi objeto de estudos para o modelo ficará para pesquisas 

futuras. Foi elencado também sobre a dificuldade de se manter equipes fixas como um risco 

para o modelo, cujo mesmo foi elencado como uma premissa necessária para o sucesso do 

modelo.  

4.4.3.3 Aplicabilidade do Modelo CSPD 

Os itens desta seção tiveram uma média do Índice de Validade de conteúdo - IVC 

de 0,83, dessa forma pode-se considerar uma ótima taxa de concordância. Observações 

positivas sobre a aplicabilidade do modelo: DP3. “vamos implementar o modelo e fazer um 

projeto colaborativo junto, eu coloco a equipe aqui a disposição, mas muito bom mesmo o 

modelo e quem sabe a gente trabalha aí uma implementação, um trabalho colaborativo entre 

secretaria e MTI”. FP5. “Importante para incorporar o modelo as práticas de inovação de 

políticas públicas do Estado de MT”. FP5. “O âmago da transformação digital é o cidadão. É 

mudar a vida do cidadão. E o modelo é uma alternativa viável do Governo de Mato Grosso 

iniciar uma ação concreta nesse sentido”. FP5. “O serviço digital disponibilizando numa 

plataforma digital é a materialização de todo esforço de transformação. E tendo o cidadão 

como elemento dessa transformação infiro que aumentará a qualidade do que será 

disponibilizado”. AFP9. “Creio que o modelo está apto para ser implementado”. 

Segue abaixo a tabela 10 com os pontos de melhoria elencados na aplicabilidade do 

Modelo CSPD 
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Tabela 10 Pontos de Melhoria Elencados na Aplicabilidade do Modelo CSPD 

Pontos de Melhoria Elencados na Aplicabilidade do Modelo CSPD 

Referente a Barreira Cultural 

DP4. “recomendação que eu te faço é fazer alguma leitura... questão de mudança cultural (sic)”. 

DP4. “O modelo (...) bastante colaborativo. Eu senti falta desse termo nas descrições, eu acho que ele 

talvez vá valorizar um pouco ou ressaltar pra os envolvidos o aspecto de que eles vão estar colaborando 

mesmo com coisa melhor e ele favorece mudança cultural (sic)”. 

FP5. “Só destaco o impacto de transformação do serviço público. Muita coisa requer mudança não só na 

abordagem ao cidadão, mas em instrumentos legais, preparação do órgão, capacitação da equipe (sic)”. 

FP4. “Em função das observações feitas, não dá para estimar essa facilidade (sic)”. 

FP5. “O modelo é excelente, mas a pergunta foi se será de fácil implementação. Acho que terá 

dificuldades causadas por barreira culturais na administração pública (sic)”. 

FP8. “Toda mudança de cultura implica em dificuldades e tempo para adaptação e maturação (sic)”. 

FP9. “Deverá ser realizado um alinhamento do setor estratégico de cada stakeholder envolvido (sic)”. 

Referente ao engajamento do cidadão 

AFP1. “senti falta de uma clareza maior de onde e como o cidadão entra no processo de cocriação, 

mesmo que esteja claro nas tabelas isso, mas de fato, como ele é instigado a participar (sic)”. 

FP2. “Quem entende as dificuldades de acesso aos serviços públicos é o próprio cidadão, ele deve sim 

participar da criação da solução, claro balizado com regras e legislação, porém a usabilidade e facilidade 

devem prevalecer e se caso alterar a legislação (sic)”. 

DP2. “o gestor ...As vezes ele tá totalmente desalinhado em 2 níveis: um com a realidade do cidadão, 

tanto a parte de empatia e de saber a dor do cidadão e outra com a legislação. ... uma balança entre 

legislação e usabilidade do cidadão, dor do cidadão, necessidade (sic)”. 

Referente a necessidade de instanciar o modelo 

FP2. “Só se terá certeza absoluta após rodar um primeiro serviço, mas a estrutura tem total condições 

para que sim (sic)”. 

FP6. “Acredito que é complicado fazer essa avaliação, essa análise teria que ser feita a partir de um 

estudo de caso da implantação (sic)”. 

FP6. “No estado atual penso que seja difícil responder porque ele ainda não foi testado/instanciado. 

Quais benefícios e quais dificuldades o a implantação do modelo trouxe (sic)?” 

Após instanciação 

FP5. “Embora o experimento tenha um propósito definido seria importante uma retroalimentação do 

pós-serviço disponível para validar que a proporção de cidadão envolvida no processo é representativa o 

suficiente para os resultados apresentados (sic)”. 

FP5. “Seria o monitoramento pós-disponibilização (sic)”. 

fonte: Elaborado pela Autora 

Nessa seção, verificamos a % de concordância e o índice de validade de conteúdo 

referente a aplicabilidade do modelo proposto nas questões, que seguem: 

Q14. Houve 44,4% de concordância e 44,4% se colocaram como neutros no 

questionário com o IVC de 0,44 sobre a afirmação “O modelo apresentado será de fácil 

implementação pelos responsáveis envolvidos na coprodução do serviço público digital” foi 

atribuída as menores taxas de concordância e de verificação dos instrumentos da oficina, 

entende-se pelo caráter de predição de futuro comportamento do modelo, o que é difícil, de 

fato, aferir. Nessa afirmação destacam-se os pontos de melhoria referente a barreira cultural; 

referente ao engajamento do cidadão; referente a necessidade de instanciar o modelo. Após 

análise dos apontamentos dos participantes, fica questionável o modo com que a pergunta foi 
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elaborada, pode-se afirmar que realmente trouxe uma dificuldade para os participantes 

fazerem um julgamento sobre a facilidade de implementação, ocasionando esse índice menor. 

Q15. Q16. Houve 100% de concordância e com o IVC 1,00, em ambas as 

afirmações “O modelo apresentado foi claro” e “Eu estou satisfeito com o modelo 

apresentado”. 

Q17. Houve 88,9% de concordância e 11,1% colocou-se “neutro” e com IVC 0,89, 

na afirmação “Eu utilizaria este modelo para elaboração de um serviço público digital”.  

Percebemos nessas últimas afirmações que, apesar de os participantes terem 

declarado que não conseguem estimar que será fácil a aplicabilidade do modelo, houve um 

grande porcentual de concordância referente a clareza e a satisfação com o modelo, bem como 

o interesse de utilizá-lo. 

4.4.3.4 Opinião e Sugestões - Oficina 

Os itens desta seção tiveram uma média do Índice de Validade de conteúdo - IVC 

de 1,00 dessa forma considera-se uma ótima taxa de concordância. Nessa seção, verificamos a 

opinião e sugestões sobre a oficina realizada virtualmente. Foram feitas as seguintes 

observações positivas: AFP7. “Gostei muito, pois possibilitou que cada um dos avaliadores 

pudesse contribuir com o modelo proposto (sic)”. FP5. “Boa dinâmica (sic)”. AFP1. "não tive 

dificuldades em fazer esse tipo de oficina online. Acho mais interessante em especial pela 

possibilidade de gravar e olhar documentos e preencher formulários de forma online (sic)". 

AFP2. "Excelente, o fato de ser online não mudou a dinâmica e nem a qualidade (sic)". AFP3. 

"Excelente iniciativa (sic)". AFP4. "Muito satisfatória, mais efetiva que em uma reunião 

presencial (sic)". AFP5. "Muito prática e possível de ser adotada como padrão (sic)". AFP6. 

"Considero que foi um esforço importante, principalmente porquê não vejo outra forma 

responsável de realizá-la no contexto atual (sic)". AFP7. "Considero que a oficina on-line foi 

produtiva e suficiente para avaliar o modelo proposto (sic)". AFP8. "É o que é possível para o 

momento que vivemos (sic)" AFP9. "Totalmente prática (sic)". 

Nessa seção, verificamos a % de concordância e o índice de validade de conteúdo 

referente a aplicabilidade do modelo proposto nas questões, que seguem: 

Q19. Houve 100% de concordância com o IVC de 1,00, na afirmação "Eu estou 

satisfeito com o roteiro seguido (apresentação, abertura para contribuições, instrumento de 

avaliação, tempos adequados)”. Os pontos de melhorias sobre a oficina virtual e seu roteiro 
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foram destacados por FP6, “A oficina digital trouxe algumas limitações, tanto na exposição 

quanto nas discussões (sic)” e acrescentou que foi um esforço importante em virtude do 

contexto atual da pandemia. Percebe-se que na Figura 4 Índice de Validade de Conteúdo por 

Participante, que o mesmo P6 atribui a menor taxa de concordância ao modelo. Pode-se assim 

afirmar que essa dificuldade com o formato da oficina ter influenciado no nível de 

concordância com o modelo. Ainda, o participante P6, no momento de debate da oficina para 

contribuição sobre o modelo, declarou que precisou sair da oficina por certo tempo, de forma 

que possa ter perdido alguma parte da apresentação do Modelo CSPD. Repare-se conforme 

demonstrado na Figura 4 Índice de Validade de Conteúdo por Participante, que ele teve seu 

IVC médio de 0,77, considerando que a média entre os participantes foi o IVC de 0,94. 

4.5 MODELO CSPD OBSERVAÇÕES IDENTIFICADAS DO GRUPO FOCAL 

Após analisar os dados coletados na oficina com o grupo focal, foi possível 

descrever melhorias no modelo. Os itens identificados e as melhorias propostas foram os 

seguintes apresentados a seguir. 

4.5.1 Objetivo e conteúdo 

Na oficina com o grupo focal, o modelo foi verificado quanto ao seu objetivo e 

conteúdo, de forma que houve a concordância com relação a: 

● As informações apresentadas no modelo auxiliam no entendimento da importância da 

participação do cidadão na criação de solução de um serviço público digital, de modo a 

aproximar o desenvolvimento dessas soluções às necessidades do cidadão e do Governo 

do Estado de Mato Grosso; 

● A proposta do modelo CSPD pode permitir que a administração pública entenda a real 

necessidade do usuário e obtenha insights, que serão úteis para orientar e aprimorar o 

desenvolvimento de seus serviços públicos digitais. 

● O modelo proposto de CSPD permitirá ao governo, neste caso ao Estado de Mato Grosso, 

identificar e caracterizar o problema, as prioridades e tarefas-chave de um serviço público 

digital; criar ideias e insights que impactam a demanda; e propor caminhos para promover 

mudanças de impacto em seus serviços. 

● As premissas, apresentadas com o modelo, são suficientes para o sucesso do projeto e a 

eficácia do propósito do modelo CSPD. 
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Para minimizar essas dificuldades referentes à cultura e maturação do modelo, 

foram definidas algumas premissas, as  quais foram validadas na oficina e são de suma 

importância para o sucesso do modelo. 

4.5.2 Estrutura e funcionalidades 

Também foi verificado quanto à estrutura e funcionalidade, houve concordância 

quanto: 

● A facilidade para compreender as informações apresentadas nos documentos 

disponibilizados (Tabela de Responsabilidades; Tabela das Fases do Modelo CSPD; 

Figura do Modelo CSPD); 

● As fases do Modelo CSPD (Planejamento, Inspiração, Definição, Cocriação, Prototipação 

e Testes) são adequadas para o propósito de promover a coprodução de serviços públicos 

digitais com o cidadão e possuem uma sequência lógica; 

● O conteúdo (Produtos; Etapas; Descrição das Principais Atividades; Responsáveis e 

Participantes) de cada fase do Modelo CSPD é satisfatório; 

● Não houve fases com instruções ambíguas no modelo apresentado; 

● A figura da proposta é adequada, clara e transmite facilidade de compreensão. 

● Houve entendimento em todas as fases do modelo apresentado para coproduzir um 

serviço público digital com o cidadão; 

● Os papéis e responsabilidades construídas para o modelo distribui os esforços das equipes 

em diferentes fases, de forma a não onerar os analistas e desenvolvedores dos processos 

da MTI; 

● Referente à aplicabilidade do modelo, houve a concordância sobre: 

● A aplicabilidade, utilização e satisfação do Modelo CSPD; 

● O modelo apresentado foi claro. 

Sobre a seção referente a estrutura e funcionalidade do Modelo CSPD, os pontos de 

melhoria elencados foram divididos em figura, tabela de responsabilidade e tabela das fases 

do Modelo CSPD. Segue as observações: 

4.5.2.1 Figura Modelo CSPD 

Segue a descrição das alterações feitas na figura do Modelo CSPD, segundo as 

observações feitas após a análise das informações coletadas pelo grupo focal e a triangulação 

dos dados, foram observados os seguintes pontos de melhoria para a figura do Modelo CSPD: 
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● Representação na figura sobre a iteratividade entre as fases: foi identificado que a figura 

do modelo não deixava explicita a iteratividade das fases. Para atender a essa observação 

foram inseridas setas na figura, simbolizando um movimento cíclico que representam essa 

iteratividade. Por ser um modelo que gere inovação e a qualquer instante o que foi 

planejado ou definido pode sofrer alterações, o modelo permite a revisitação às fases 

conforme necessidade. A indicativa da sequência das fases tem o objetivo de guiar uma 

sequência lógica, porém pode ser alterada de acordo com o desenvolvimento das 

atividades. 

● Representação na figura do papel do cidadão: foi identificado a não simbolização do 

cidadão na figura do modelo, em que fases o cidadão estaria presente no modelo. Para 

atender a essa observação foi destacada a participação do cidadão nas fases do modelo, 

para dar maior clareza da sua participação no modelo. 

● Representação dos produtos de cada fase: foram identificadas dificuldades em visualizar 

os produtos de cada fase. Para atender essa observação foi alterada a apresentação dos 

produtos nas fases, deixando-os mais explícitos e claros. 

● Representatividade das fases do modelo na figura: foi identificada a observação para 

renomear a fase de “Teste” para “Teste e Validação“. 

4.5.2.2 Tabela de Responsabilidades do Modelo CSPD Final 

Segue a descrição das alterações feitas na tabela de responsabilidades do Modelo 

CSPD, seguindo as observações feitas após a análise das informações coletadas pelo grupo 

focal.  

● Referente a generalizar entidade governamental: foi identificada a observação de não 

especificar o órgão pelo nome, no caso MTI e sim por sua função equivalente, nesse caso 

a MTI será substituída pela equivalência órgão governo TIC. 

● Referente à representatividade do papel do cidadão: Foi identificada a necessidade de 

deixar mais claro o papel do cidadão na tabela de responsabilidades. Para tratar essa 

observação foi substituída a responsabilidade de usuários finais por servidor e cidadão. 

Esse foi um ponto recorrente na discussão e nas contribuições do formulário. 

4.5.2.3      Tabela Fases do Modelo 

No próximo capítulo, apresenta-se a versão final da Tabela 12, que apresenta todas 

as fases da proposta do Modelo CSPD, com os pontos de melhoria identificados. Foi 
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observada que a organização das informações não estava clara, para tratar essa observação a 

tabela for reestruturada da seguinte forma, seguindo as contribuições feitas pelo grupo focal. 

● 1.ª coluna: Apresentação das fases; 

● 2.ª coluna: Apresentação dos produtos que cada fase irá entregar; 

● 3.ª coluna: Apresentação das etapas a serem seguidas em cada fase; 

● 4.ª coluna: Descrição das principais atividades a serem executadas para a entrega dos 

produtos de cada fase; 

● 5.ª coluna: Definição do responsável pelas atividades e seus resultados de cada etapa; 

● 6.ª coluna: Definição dos demais atores envolvidos na realização das atividades. 

Segue a descrição das alterações: 

● Produtos de cada fase – Acrescentou-se uma coluna para a descrição dos produtos, visto 

que houve várias observações referentes a não identificar as entregas de cada fase, 

acredito que por estarem na mesma coluna das fases anteriormente, dificultou os 

participantes os identificarem. 

● Responsável pela atividade e participantes de cada atividade - Acrescentou-se uma coluna 

e separaram essas duas responsabilidades. Com o intuito de melhor identificação dos 

atores envolvidos em cada atividade. Foi recorrente a contribuição de deixar mais claro a 

presença do cidadão nas fases do projeto, acredito que por estarem na mesma coluna, com 

menor destaque dificultou a identificação do cidadão nas atividades do modelo proposto. 

Para melhor entendimento e destaque do cidadão, conforme já apresentado na tabela de 

responsabilidades, o papel “usuário final” foi dividido em servidores e cidadão. Ainda foi 

substituída a palavra “Todos”, pela descrição dos envolvidos de cada fase. 

● Inserção do cidadão na fase de planejamento; 

● Alterar a fase teste para Teste e Validação 

4.5.2.4  BPM do Modelo CSPD 

Foram considerados os apontamentos feitos na oficina, na qual foi sugerida a 

representatividade do Modelo CSPD através de Business Process Management (BPM), com a 

finalidade de sistematizar e facilitar seu entendimento. A Figura 15 BPM Modelo Coprodução 

Serviço Público Digital, no próximo capítulo, representa a visão geral das fases do Modelo 

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

fase individualmente. 

4.5.3 Aplicabilidade do modelo 

 Na oficina com o grupo focal, o modelo foi verificado quanto a sua aplicabilidade. 

Quando o grupo focal foi indagado sobre a facilidade da implementação pelos responsáveis 

envolvidos na coprodução do serviço público digital, foram feitas algumas observações: 

● Necessidade da implantação de um estudo de caso para definir essa facilidade de 

implementação. 

● Existência de dificuldades causadas por barreiras culturais na administração pública, em 

virtude que toda mudança de cultura implica em dificuldades e tempo para adaptação e 

maturação. Para minimizar essas dificuldades serão necessários um alinhamento do setor 

estratégico de cada stakeholder envolvido. 

O próximo Capítulo apresenta-se o Modelo de Coprodução de Serviços Públicos Digitais 

com as melhorias sugeridas pelo grupo focal na oficina realizada para a verificação do 

modelo. 
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5 MODELO DE COPRODUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DIGITAIS 

Nesse Capítulo apresenta-se a versão final do Modelo de Coprodução de Serviços 

Públicos Digitais, considerando a origem da demanda, os papeis das responsabilidades e as 

fases do modelo, detalhando cada fase e representada através de uma figura, uma tabela e 

Business Process Management (BPM). 

O Modelo 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. 

Nesse sentido, o modelo de coprodução de serviços públicos digitais tem como 

objetivo aproximar o desenvolvimento de soluções de serviços públicos às necessidades do 

cidadão e do governo. 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.
13

 

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 14, 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. 

                                                
13

 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 14 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. 

5.1.1 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 11 

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

5.1.2 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 11, 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 11 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 TIC14 

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 

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 

Cidadão Cidadão Cidadãos atendidos pela demanda e coprodutores do 

SPD 

Cidadão 

                                                
14

 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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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. 

 

5.1.3 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 14, 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 

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. 
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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
15

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

tabela foi estruturada da seguinte forma: 

                                                
15

 Kit de ferramentas de coprodução  

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=8A81881F6E23A66B016E

28256EE90427 

https://designsprintkit.withgoogle.com/methodology/phase1-understand
https://repositorio.enap.gov.br/bitstream/1/4502/3/Kit_de_Ferramentas.pdf
https://portal.tcu.gov.br/lumis/portal/file/fileDownload.jsp?fileId=8A81881F6E23A66B016E28256EE90427
https://portal.tcu.gov.br/lumis/portal/file/fileDownload.jsp?fileId=8A81881F6E23A66B016E28256EE90427
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Tabela 12 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 

Atendimento 

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 

Finalidade Conhecer legislação e normas 

Conhecer direitos e deveres 

Conhecer padrões de qualidade 

Equipe principal 

Cidadão 

Servidores 

Especialistas no 

assunto 
Benchmarking Identificar setores, segmentos que possam ter o mesmo 

problema 

Verificar soluções semelhantes existentes 

Verificar tendências 

Responsável TIC 
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Inspiração  Diagnostico Elaborado 

(Canvas Validado, Cenário 

Construído, Fluxo 

Processo Existente, Fluxo 

Processo Idealizado16, 

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) 17 

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 

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 

Nivelamento 

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 

                                                
16

 Se existir 
17

 Desejável, porém não obrigatório. 
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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 

processo revisado; 

relatório lições aprendidas) 

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 

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) 
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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 
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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 
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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 
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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
18

 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 

                                                
18

 Se existir 
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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. 

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 
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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. 
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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 
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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. 

 

5.1.3.1 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 

15 BPM Modelo Coprodução Serviço Público Digital, a seguir, representa a visão geral das 

fases do Modelo CSPD. 
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Figura 15 BPM Modelo Coprodução Serviço Público Digital 

 
Fonte: Elaborado pela autora. 

Na próxima ilustração, a Figura 16 representa-se a fase de planejamento, com suas 

etapas e suas responsabilidades. 

Figura 16 BPM Modelo CSPD - Fase 1: Planejamento 

 
Fonte: Elaborado pela autora. 
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A seguir, a figura 17, BPM Modelo CSPD - Fase 2: Inspiração, ilustra a fase de 

inspiração com sua etapa e  sua responsabilidade. 

Figura 17 BPM Modelo CSPD - Fase 2: Inspiração 

 
Fonte: Elaborado pela autora. 

Por sua vez, a Figura 18 - BPM Modelo CSPD Fase 3: Definição, representa a fase 

de definição com sua etapa e sua responsabilidade. 

 

Figura 18 BPM Modelo CSPD Fase 3: Definição 

Fonte: Elaborado pela autora. 

Já a Figura 19 - BPM Modelo CSPD Fase 4: Cocriação, tem-se a representação da 

fase de inspiração, com suas etapas e sua responsabilidade. 
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Figura 19 BPM Modelo CSPD Fase 4: Cocriação 

 
Fonte: Elaborado pela autora. 

Na Figura 20 - BPM Modelo CSPD Fase 5: Prototipação, é ilustrada a fase de 

prototipação, com sua etapa e sua responsabilidade. 

Figura 20 BPM Modelo CSPD Fase 5: Prototipação 

 
Fonte: Elaborado pela autora. 

Por fim, na Figura 21 - BPM Modelo CSPD Fase 6: Teste e Validação, representa-

se a fase de teste e validação, com suas etapas e suas responsabilidades. 
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Figura 21 BPM Modelo CSPD Fase 6: Teste e Validação 

 
Fonte: 2 Elaborado pela autora. 

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

fase individualmente. 
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6 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. 

Nesta esteira, a presente dissertação teve por objetivo propor 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), que neste 

trabalho denomina-se Modelo CSPD – Coprodução de Serviço Público Digital. 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. Para isto, a literatura referente à coprodução, governo digital, 

serviços públicos digitais foi visitada, o que apoiou a elaboração de uma proposta de modelo 

de coprodução de serviços públicos digitais. Após, o modelo foi verificado e aprimorado via 

uma oficina com um Grupo Focal. Os resultados da oficina verificaram que o modelo 

proposto atende a seu objetivo e permitiram a lapidação do modelo, neste trabalho 

denominado de Modelo CSPD – Coprodução de Serviço Público Digital. 

Assim, cabe reforçar que este estudo 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.  

Os artefatos presentes na dissertação e os resultados obtidos a partir da oficina 

realizada permitiram cobrir um importante aspecto da coprodução de serviços públicos 

digitais, no que tange ao apoio na identificação das reais necessidades do cidadão. O modelo 

aqui proposto visa preencher essa lacuna, permitindo que a administração pública em 



129 

 

 

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. 

Considerando este aspecto, a partir desta pesquisa surgem as contribuições do 

trabalho, as oportunidades para trabalhos futuros relacionados à implementação da 

coprodução dos serviços públicos digitais. Estes são explorados na próxima Seção. 

6.1 CONTRIBUIÇÕES DO TRABALHO 

Como principais contribuições desta dissertação, no campo da inovação há: 

● Ampla revisão da literatura e documental sobre governo eletrônico, governo centrado no 

cidadão, coprodução de serviços públicos digitais, interação humano-computador; e 

redação de um conceito para coprodução em serviços públicos digitais. 

● Apresentação do Modelo CSPD - Coprodução de Serviços Públicos Digitais, para 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. O modelo é composto pelo produtos: uma representação gráfica, uma tabela de 

responsabilidades, uma tabela com as fases, etapas e descrição das principais atividades; e 

o modelo estruturado em processo BPM. 

● Publicação de artigos científicos: 

o Artigo científico internacional: a Systematic Review on IoT and E-Services Co-

production (ULRICH; SILVA; MACIEL; 2020); 

o Artigo científico nacional: Transferência de Tecnologia e Estratégia Tecnológica se 

Completam (ULRICH; FIGUEIREDO, MACIEL, 2019). 

6.2 LIMITAÇÕES 

Durante o desenvolvimento da dissertação, algumas limitações foram encontradas. 

A primeira delas foi a dificuldade em encontrar descrições para modelos de coprodução de 

serviços públicos digitais. Embora a implementação de serviços públicos digitais seja de 

importância crescente, os pesquisadores concordam que há uma falta geral de modelos para 

entender e definir a coprodução e as iniciativas que poderiam servir como ponto de partida 

para uma implementação bem-sucedida (AGBAKOBA et al., 2016). 



130 

 

 

Outra limitação diz respeito a um fator cultural associado à utilização deste tipo de 

pesquisa para a promoção da coprodução com os cidadãos. Em países europeus e nos Estados 

Unidos da América, já há um histórico de engajamento dos cidadãos, inclusive de forma 

eletrônica (UNITED NATIONS, 2010). O Brasil ainda carece de iniciativas deste tipo, 

embora seja possível notar um avanço com relação ao engajamento do cidadão, seja por 

iniciativa do próprio cidadão e do governo. Dadas às restrições da pesquisa, resultante do 

aspecto cultural e organizacional do Governo do Estado de Mato Grosso, o processo inicia-se 

com a demanda já priorizada por parte do governo e delimitou-se na concepção do Serviço 

Público Digital (SPD), na melhoria da etapa de engenharia de requisitos do ciclo de 

desenvolvimentos de serviços digitais inspirado nas experiências da Empresa Mato-Grossense 

de Tecnologia da Informação - MTI. Mediante as dificuldades culturais na coprodução entre 

governo e cidadão, o modelo proposto 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. 

Ainda, para essa proposta de Modelo CSPD, foi considerado como um fator 

limitante 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. 

Houve também um fator que impossibilitou a instanciação do modelo, devido à 

pandemia do novo coronavírus que assolou o mundo em 2020 e meados de 2021. Assim, foi 

necessário rever o formato da sua verificação, de forma que houve a alteração para a 

realização de uma oficina virtual com um grupo focal para a verificação do Modelo CSPD. 

6.3 TRABALHOS FUTUROS 

Dada à importância do tema, como uma recomendação dessa pesquisa para ações 

futuras, torna-se necessário o Modelo CSPD ser instanciado, por exemplo, no Governo do 

Estado de Mato Grosso pela MTI. 

Para pesquisas futuras após aplicabilidade do modelo proposto, recomenda-se 

verificar e analisar os impactos do Modelo CSPD, a fim de avaliar se atendeu os diversos 

objetivos de um governo eletrônico, conforme Karlsson et al, (2012),descreve em sua 

pesquisa: 

● Desenvolver serviços eletrônicos eficientes para o governo; 

● Desenvolver serviços eletrônicos utilizáveis; 
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● Desenvolver serviços eletrônicos que são relevantes para os usuários; 

● Desenvolver serviços eletrônicos que melhorem a capacidade de resposta às necessidades 

dos cidadãos; 

● Apoiar um processo eficiente de desenvolvimento. 

Ainda, podemos destacar como trabalhos futuros, os que seguem: 

● Investigação em novos exemplos de coprodução de serviços públicos digitais; 

● Investigação sobre como melhorar o engajamento dos atores envolvidos, atendendo as 

limitações culturais; 

● Investigação sobre como melhorar o engajamento dos atores envolvidos, através de 

gamificação; 

● Investigações dos diferentes feedbacks entre os envolvidos na instanciação do modelo, 

para sua evolução contínua; 

● Investigações acerca de questões de colaboração que podem influenciar a elaboração de 

ambientes de coprodução; 

● Fazer um estudo de caso para definir essa facilidade de implementação do Modelo CSPD. 

● Expandir o modelo CSPD, para abranger todas as fases da coprodução de SPD obtendo-se 

um modelo completo; 

● Criação de um modelo ou complementar o modelo CSPD, para abranger a melhoria 

contínua dos SPD através da coprodução com o cidadão; 

● Investigação que através da aplicação do modelo oportunizamos apoiar um processo 

eficiente de desenvolvimento, diminuindo esforços e recursos, cujo seria um dos 

limitantes atuais de um cenário de baixo volume de colaboradores disponíveis. 

● Criar um modelo de coprodução de SPD, em um formato virtual, para cenários como o da 

atual pandemia, onde a mediação pelas tecnologias é central nos processos.  

Por fim, cabe salientar que o modelo proposto de coprodução de serviços públicos 

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

necessidades do cidadão e do governo e, favorece o crescimento de uma cultura de 

coprodução dos serviços públicos digitais, sendo um dos passos para a implantação de um 

governo inteligente. 
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APÊNDICE B 

ROTEIRO PARA A OFICINA 

Prezado participante, segue o roteiro para a verificação do modelo, que ocorrerá em 

uma oficina virtual, com as seguintes etapas: 

Fase anterior a oficina virtual: 

(a) A pesquisadora envia o convite por correio digital, com todas as informações 

necessárias a realização da oficina. 

(b) A pesquisadora solicita que os participantes respondam até data anterior a oficina, o 

formulário: Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, e questionário de 

identificação com dados sociodemográficos devidamente preenchidos. 

Fase oficina virtual:  

(a) A pesquisadora faz uma breve abertura da pesquisa, apresenta as unidades de análise, 

comunica que a oficina será gravada, explica o propósito do grupo focal – 5 min. 

(b) A pesquisadora solicita que cada participante se apresente – 1 min para cada. 

(c) A pesquisadora apresenta a introdução do Projeto, propósito do estudo com seus 

objetivos, os temas da sustentação teórica; múltiplas fontes de evidência; a Tabela de 

Responsabilidades para o Modelo de Coprodução de Serviços Públicos Digitais - 

CSPD; a Figura do Modelo CSPD e a Tabela com o detalhamento das fases do 

Modelo CSPD – 30 min. 

(d) A pesquisadora abre para contribuições do grupo focal, se dará início a etapa para 

identificar as contribuições para o modelo proposto. Os membros do Grupo Focal 

indicarão sugestões, correções e/ou recomendações que julgarem imprescindíveis. As 

contribuições serão divididas em 3 etapas, na seguinte ordem: Tabela de 

Responsabilidades para a CSPD; Tabela com o detalhamento das fases do Modelo 

CSPD, e Figura do Modelo CSPD – 30 min. 

(e) A pesquisadora apresenta o questionário que visa verificar o conteúdo do modelo 

proposto, e se apresenta todas as dimensões ou domínios pertinentes ao conceito e se 

estas estão expressas de forma correta (POLIT; BECK, 2011). Quanto a validação de 

aparência objetiva avaliar a clareza e compreensão (LOBIONDO-WOOD; HARBER, 

2001) – 15 min. 

(f) A pesquisadora aplicará um questionário para a verificação de conteúdo pelo grupo 

focal. Será disponibilizada ao grupo focal o link do formulário no chat da oficina 

virtual para os participantes responderem ao questionário. – 10 min.  
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Após o recebimento das respostas do questionário, a pesquisadora faz os 

agradecimentos pela participação de todos - 10 min. 

 

VERIFICAÇÃO PROPOSTA DO MODELO DE COPRODUÇÃO DE SERVIÇO 

PÚBLICO DIGITAL (CSPD) PARA ESTADO DE MATO GROSSO 

Objetivo da oficina: esta etapa tem como objetivo a verificação do modelo CSPD, por um 

grupo focal, cujo propósito é promover a coprodução de solução para o desenvolvimento de 

serviços públicos digitais, na fase de coleta dos dados. 

Temas da sustentação teórica:  

● Governo eletrônico e o papel do estado 

o Interações entre o governo, empresa e cidadão 

o Governo inteligente e as NTICS 

● Governo centrado no cidadão 

o Coprodução de serviços públicos digitais – inovando com o cidadão 

● Interação humano-computador - IHC 

o Design centrado no usuário – DCU 

o Design de interação – DI 

o Design participativo – DP 

o Tipos de abordagens de apoio para a concepção dos serviços públicos digitais 

▪ Design thinking; 

▪ Design etnográfico; 

▪ Serviços colaborativos; 

▪ Hackathon, lab vivos. 

Problema da pesquisa: como possibilitar que o cidadão participe da definição do propósito, 

da identificação dos requisitos e dos testes das soluções propostas para os serviços públicos 

digitais?  

Definição da unidade de análise: A verificação do modelo ocorrerá em duas etapas: 

● Identificar as contribuições para o modelo proposto; 

● Verificação de conteúdo do Modelo CSPD, e se a proposta apresenta todas as 

dimensões ou domínios pertinentes ao conceito e se estas estão expressas de forma 

correta. 

Premissas: 

● O projeto ser priorizado perante o demandante; 

● As pessoas destacadas para fazerem parte da equipe do projeto, principalmente equipe 

de TI, estejam abertas para experiências de coprodução; 

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

prototipação e teste; 

● Desapegar, reconhecer que o serviço deve mudar; 

● Baixar a guarda, não mirar na perfeição; mirar no que é possível fazer no momento e 

nas oportunidades; 



145 

 

 

● Evitar retrabalhos, melhore o que já existe, conhecer o histórico do serviço, as 

experiências existentes; começar a partir das lições aprendidas; 

● O processo de desenvolvimento e demais processos do ciclo de vida do serviço 

seguirá o fluxo existente na instituição; 

● Fazer amplamente a divulgação do serviço após sua implementação. 

Potenciais dos participantes do Grupo Focal: Analistas da empresa Mato-Grossense de 

Tecnologia da Informação – MTI, pesquisadores da UFMT e UNEMAT com atuação em 

pesquisas de inovação e Governo Digital. 

Fontes de evidências: Simonofski.at al (2017), Namur (Bélgica) - Concluindo que os 

governos não atingem seus objetivos de forma ideal se os cidadãos não estiverem envolvidos 

em seus projetos. Investigaram e propuseram a forma que os cidadãos podem transformar os 

governos, envolvendo-se no processo: 

● Democrático; 

● Cocriando, sendo os fornecedores de experiência e competências para propor melhores 

soluções e; 

● Usando proativamente infraestrutura de TIC, transformando o cidadão em coletores de 

dados, usando dispositivos móveis ou outras tecnologias. Dessa forma oportunizando 

o cidadão se sentir parte integrante do governo. 

Paletti (2016) - A perspectiva do Valor Público, por trás da coprodução de serviços 

públicos existe a vontade de muitos cidadãos de coproduzir e criar novos modelos que 

correspondam às suas atuais aspirações e ideias coletivas. Portanto, as TIC estão permitindo 

que esses cidadãos mudem a forma como a administração pública presta serviços de acordo 

com suas perspectivas e ideias atuais. 

Fugini e Teimourikia (2016), ressaltam que as TICs sozinhas não são suficientes para 

fornecer melhores serviços nem envolver os usuários no trabalho em coprodução. Um 

envolvimento antecipado e completo do usuário, juntamente com um apoio político e 

organizacional, é necessário para que a coprodução seja considerada, seguem elementos que 

facilitam a coprodução em serviços públicos digitais com o surgimento de várias ideias, 

gerando inovações. 

● Envolvimento das partes interessadas e usuários desde o início; 

● Organização das atividades de coprodução; 

● Comunicação fácil e acessível; 

● Considerando a diversidade; 

● A plataforma TIC pode ser usada facilmente por usuários não técnicos. 
 

MODELO CSPD: COPRODUZINDO COM O CIDADÃO 
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Fonte: Elaborado pela autora. Infográfico adaptado (VENNGAGE, 2018). 
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TABELA RESPONSABILIDADES PARA CSPD 

ABV Responsável Descrição Órgão 

Gov Governança Gestor responsável pela gestão, priorização e 

diretrizes do Programa Governo Digital na MTI 

MTI 

EI Equipe de 

Inovação 

Facilitadores com domínio na metodologia do 

modelo de coprodução de serviços públicos digitais 

MTI 

GD Gestor 

Demandante 

Dirigente interessado na solução do problema. 

Geralmente do órgão demandante. Participa da 

conversa inicial com gestores e da oficina de 

resultados. A sua presença reforça a relevância da 
demanda e estabelece comprometimento público da 

equipe responsável pelo problema em dar 

continuidade. 

Órgão 

Demandante - 

OD 

RP Responsável pelo 

problema 

Servidor do órgão demandante que tem a atribuição 

de enfrentar o problema ou desafio e levar o projeto 

adiante. Participa da preparação, da conversa inicial 

com gestores e da oficina de resultados com 

gestores. Sua participação é essencial para garantir 

a continuidade do projeto.  

Órgão 

Demandante 

ED Equipe 

Demandante 

Equipe do órgão demandante, envolvida no projeto, 

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 

RPROJ Responsável pelo 

Projeto 

Servidor responsável pelo projeto como um todo, 

faz a gestão do projeto. Analisa demanda e 
necessidades dos clientes, coleta de dados, define 

escopo e avalia os processos de negócios. Estuda 

tendências, concorrência e mercado na busca das 

melhores oportunidades de negócio. Elabora 

proposta comercial. 

MTI 

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 

UF Usuários finais  Pessoas afetadas diretamente pelo problema. O tipo 

de usuário vai depender do desafio em questão 
(pode ser um cidadão que utiliza um serviço, 

classificado como consumidor e/ou ativista e/ou um 

servidor que realiza um trabalho num processo). 

Diversos 

ETI Equipe TI Analista de requisitos + Desenvolvedor + 

Responsável Infraestrutura TI. 

MTI 

EP Equipe principal Equipe de inovação + Responsável pelo problema + 

Responsável pelo projeto. Equipe engajada em 

todas as etapas.  

Órgão 

Demandante + 

MTI 

Fonte: Elaborado pela autora
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FASES DO MODELO CSPD: INOVANDO COM O CIDADÃO 

FASE 

● Produto 

ETAPA DESCRIÇÃO DAS PRINCIPAIS 

ATIVIDADES 

RESPONSÁVEL  

● Participan

tes 

ENTRADA Demanda ● Receber demanda definida 
e priorizada 

RESPONSÁVEL 

DO PROBLEMA 

Equipe principal 

7. PLANEJAME

NTO 

● Produto: 

 Canvas do Projeto 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 governo, através do SPD, 

pode oferecer ao usuário 

RESPONSÁVEL 

DO PROBLEMA 

● Equipe 

principal 

● Usuários 
finais 

Atores 

envolvidos na 

demanda 

● Mapear público alvo, 

perfil dos cidadãos, fornecedores, 

prestadores de serviço e demais 

atores 

● Categorizar atores por 
segmento, conforme necessidades/ 

costumes 

● Definir aproximadamente 

5 perfis de voluntários, de acordo 

com a demanda 

RESPONSÁVEL 

DO PROBLEMA 

● Equipe 

principal 

● Usuários 
finais 

Finalidade ● Conhecer legislação e 
normas 

● Conhecer direitos e 

deveres dos atores 

● Conhecer padrões de 

qualidade 

RESPONSÁVEL 

DO PROBLEMA 

● Equipe 
principal 

● Especialis

tas no assunto 

Benchmarking ● Identificar setores, 
segmentos que possam ter o mesmo 

problema 

● Verificar soluções 

semelhantes existentes 

● Verificar tendências 

RESPONSÁVEL 

DO PROJETO 

● Equipe 

principal 

● Usuários 

finais 

● Especialis
tas no assunto 
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Informações de 

Atendimento 
● 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 

● Levantamento e análise 

reclamações 

RESPONSÁVEL 

DO PROBLEMA 

● Equipe 

principal 

● Usuários 

finais 

● Analista 

processos 

Divulgação ● Planejar plano de 
comunicação 

RESPONSÁVEL 

DO PROBLEMA 

● Equipe 
principal 

Gestão ● Planejar plano de gestão 

● Planejar plano de 

monitoramento de indicadores de 

efetividade 

RESPONSÁVEL 

DO PROBLEMA 

● Equipe 

principal 

8. INSPIRAÇÃO  

● Produto: 

o Canvas 

Validado 

o Cenário 

Construído 

o Fluxo Processo 

Existente 

o Fluxo Processo 

Idealizado
19

 

Construção de 
Cenários 

● Perguntar aos atores da 
demanda 

● Resgatar histórias e 

conhecer suposições observadas na 

fase 1 

● Observar e experimentar a 
jornada do usuário 

● Reconhecer padrões nas 

Informações 

● Conhecer o ecossistema 

● Identificar e engajar 
voluntários  

● Elaborar diagnóstico 

alinhado com a missão do governo 

e necessidade do ecossistema 

EQUIPE DE 

INOVAÇÃO 

● Equipe 

principal 

● Usuários 

finais  

● Especialis
tas no assunto 

● Equipe de 

TI (Analista de 

requisitos) 20 

● Analista 
processos 

                                                
19

 Se existir 

20
 Desejável, porém não obrigatório. 
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9. DEFINIÇÃO  

● Produto 

o Diagnóstico 

Validado 

o Problema 

Validado 

o Diretrizes 

Definidas e Priorizadas 

o Proposta 
Preliminar Comercial 

Validada 

o Equipe de TI 

definida 

o Desenvolviment

o SPD priorizado 

Síntese das 

Informações do 

SPD. 

● Gerar empatia com o 

problema da demanda 

● Elaborar e 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 
mídia, maturidade do serviço 

● Elaborar e validar 

proposta comercial 

GESTOR 

DEMANDANTE 

● Equipe 

principal 

● Governan

ça 

● Definir equipe de TI de 

acordo com o perfil do modelo 

● Priorizar desenvolvimento 
SPD 

GOVERNANÇA 

10. COCRIAÇÃO 

●  Produto: 

o Ideias 

Estruturadas 

o Protótipo de 

Baixa Fidelidade  

Nivelamento 

das 

Informações 

● Alinhar projeto, 

apresentação das fases anteriores 

para todos 

● Realizar dinâmica para 
criar empatia 

EQUIPE 

INOVAÇÃO 

● Todos 

Ideação ● Realizar brainstorm de 

ideias para solução do problema 

● Criar soluções 

● Verificar possibilidade de 
estratégias de gamificação, 

recompensa e crowdsourcing 

● Estruturar ideias 

EQUIPE 

INOVAÇÃO 

● Todos 

Cocriação ● Criar protótipo de baixa 

fidelidade 

EQUIPE 

INOVAÇÃO 

● Todos 

11. PROTOTIPAÇ

ÃO 

● Produto: 

o Protótipo de 

média fidelidade 

o Análise de 

Requisitos 

Protótipo ● Refinar as ideias 
estruturadas 

● Obter feedbacks 

● Realizar a análise de 

requisitos 

● Criar protótipo de média 
fidelidade - versão simplificada, 

sem funcionalidades 

● Testar internamente e com 

5 usuários externos 

EQUIPE 

INOVAÇÃO 

● Equipe 

principal 

● Equipe de 

TI 

● Usuários 
Finais21 

                                                
21

 Desejável, porém não obrigatório 
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12. TESTE 

● Produto: 

o Minimum Viable 

Product - MVP Validado 

o Análise de 

Requisitos Final 

o Fluxo do 

Processo 

o Relatório Lições 
Aprendidas 

Minimum 

Viable Product 

(MVP) 

● Desenvolver MVP - 

protótipo média fidelidade, versão 

com definição das funcionalidades 

● Validar protótipo média 

fidelidade - gestor demandante 

● Testar cenário real 

● Executar correções 

● Descrição da análise de 

requisitos final 

EQUIPE 

INOVAÇÃO 

● Equipe 

principal 

● Equipe de 

TI 

● Gestor 

Demandante 

SAÍDA 

● Produto: 

o Projeto de 

Solução SPD 

Entrega ● Registrar lições 

aprendidas em base de 

conhecimento 

● Atualizar análise de 

requisitos 

● Atualizar fluxo do 
processo 

● Encaminhar solução para 

área de desenvolvimento 

RESPONSÁVEL 

PELO PROJETO 

Fonte: Elaborado pela autora 
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APÊNDICE D 
Transcrição – início aos 55:44min e término a 1:56hrs. As falas não possuem ordem, pois 

os participantes se voluntariavam para opinar. 

Participante 4: [...fala de apresentação anonimizada...]. Agradeço pela chance de ver teu 

modelo e gostei muito e senti um alinhamento com algumas coisas que eu fiz no doutorado. 

No meu doutorado eu trabalhei com BPM apoiado por uma pratica de gestão de benefícios e 

eu vejo que se encaixa aqui em muitos pontos que eu trabalho. Uns pontos que eu achei muito 

interessante, foi que o teu modelo é um modelo que me parece, me parece não, pra mim ficou 

claro que ele aplicado, ele vai trazer agilidade no desenvolvimento né, então o modelo em si é 

ágil pra geração de melhores resultados, uma coisa legal, ele é bastante colaborativo. Eu senti 

falta desse termo nas descrições, eu acho que ele talvez vá valorizar um pouco ou ressaltar pra 

os envolvidos o aspecto de que eles vão estar colaborando mesmo com coisa melhor e ele 

favorece mudança cultural. Então assim, até pra sequência do teu trabalho, eu sei que você 

deve estar atolada de trabalho, não sei se você teve afastamento aí pra poder fazer o mestrado, 

provavelmente não, provavelmente você tá... 

Pesquisadora 1: (inaudível) já estou trabalhando. (Risos) 

Participante 4: Cumprindo todas as demandas em MTI, mas uma recomendação que eu te 

faço é fazer alguma leitura, nem que não seja muito aprofundada nessa questão de mudança 

cultural, que foi um ponto que eu sofri no meu doutorado. Eu apoiei muito a minha proposta 

em mudança cultural e a tua proposta, ela com certeza, um ponto forte desse modelo é 

favorecer mudança cultural e também não vi um enfoque mais forte com relação a isso na tua 

definição, mas acho que isso deve estar no teu trabalho. 

Pesquisadora 1: Tá no referencial. (Risos) 

Participante 4: Porque, afinal, você trouxe alguma coisa resumida, assim, uma dica que eu te 

dou é que se você trabalhar isso, se você for pegar esse fator pra pegar o teu modelo, sei lá, o 

embasamento dele e até a venda dele, vamos dizer assim, que você procure fundamento 

teórico disso, porque eu levei uns empurrões na banca e teve coisa que eu não consegui 

comprovar por não ter ido mais a fundo em uma área multidisciplinar como essa. Eu gostaria 

de passar assim, então o teu planejamento termina basicamente assim com o Canvas com 

demanda, não é isso? Eu posso chamar aí um “Primeiro passo da elicitação de requisitos” né? 

Pesquisadora 1: Isso, isso. É como se fosse uma solução né, mas é um Canvas e toda essa... 

Tem várias entregas né... Assim... Todas as entregas geram essa solução. A ideia de uma 

demanda bem elaborada, bem planejada né, de um serviço público.  

Participante 4: E aí quando você entra na inspiração, eu queria saber assim, eu tô certa em 

dizer que eu entendi que a inspiração, ela é uma parte de validação dessa demanda, uma 

validação externa junto ao grupo de clientes? Vamos dizer assim? 

Pesquisadora 1: Isso, isso mesmo. 

Participante 4: Ok. Outra coisa, os processos, eu vi que você falou sobre processos e não tem 

como escapar disso né, a mudança ocorre a partir das mudanças no processo né e tudo tá 

baseado nos processos. Eles foram trabalhados no planejamento ou eles são mais fortemente 

trabalhados o ezis lá do foco e do BPM sobre os processos, esse enfoque é dado aqui na fase 

de inspiração. Eu queria saber isso, isso não ficou claro pra mim. 
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Pesquisadora 1: Então, envolvi a questão de analista de processos no projeto, até mesmo 

porque eu to começando a fazer parte lá junto com a SEPLAG e to vendo a importância de 

sempre estar alinhada muito com a questão dos processos. A ideia é desde a etapa do 

planejamento, a gente já desenhar como que funciona o serviço hoje né, se ele é virtual ou 

não. Se não existir, tentar esboçar minimamente, mas ter um processo dele desenhado ali e no 

final, ele vai ser validado esse processo nessa fase de inspiração né e realmente verificar como 

que funciona, se ele realmente... porque tem processos que são desenhados, mas na hora do 

“vamos ver” que você vai ver no dia a dia ninguém segue o que tá planejado né, o que tá 

descrito. Então ele vai ser validado realmente se aquele processo, do jeito que tá constando na 

fase de planejamento se ele funciona daquele modelo, na fase de inspiração e ele vai ser lá 

depois nessa fase, depois de testes, ele vai ser refeito, ai já com o modelo pra gente estar 

enxergando pra entregar.  

Participante 4: Certo. Então esse próximo passo é por conta da fase de definição, não é isso? 

Pesquisadora 1: Isso, isso. 

Participante 4: Então ali é feita uma revisitação aos requisitos né, definindo os novos 

requisitos né, como você falou e isso da pra entender como uma fase de validação interna do 

modelo e do produto que ele está gerando? 

Pesquisadora 1: Isso. E lembrando assim, dando início aí, eu não sei se quando eu tava 

falando do ciclo, dessas fases... Por mais que a gente tenha uma definição ali que é uma 

validação interna de governo né, porque eu me preocupei com essa validação, antes de eu 

colocar todos os envolvidos em um dia de cocriação, eu queria estar bem alinhada com o 

demandante, com a governanças se realmente aquilo tudo que a gente levantou na inspiração e 

o que foi planejado, se teve alguma mudança, está de alinhamento com quem tá demandando. 

Então tendo essa validação interna, a gente vai pra essa fase de cocriação já com essas 

premissas, só que isso não impede, porque é um processo de inovação e a ideia é achar ideias 

disruptivas e encontrar outros né, então a gente não pode bloquear outros... por mais que a 

gente conheça outras premissas, a gente não pode bloquear essa fase de cocriação, de 

ideação... Então assim, não impede de surgir novas ideias ali, novas funcionalidades, as vezes 

mudar o projeto inteiro na fase de cocriação e ele ter que ser revisitado na fase de definição, 

entendeu? Mesma coisa na fase de teste, as vezes no teste a gente verificou que no teste tudo o 

que a gente pensou, idealizou, criou, prototipou, não funcionou. Então a gente pode voltar pra 

uma fase anterior, então esse ciclo ele é meio vivo né? Tudo vai acontecendo.  

Participante 4: Sim, isso deu pra perceber quando você aborda a questão do nivelamento 

com a fase de inspiração né, ai já é uma cocriação. Uma coisa que eu acho que poderia ser 

reforçada é o aspecto do comprometimento já nessa fase de definição e me pareceu bastante 

adequado dar um reforço na questão do comprometimento e aí como forma de 

comprometimento entra a figura dos protecezoners né e enfim de todos, aí teria que nivelar 

esse comprometimento e eu senti falta de um aspecto de comunicação nessa fase de definição. 

Alias, eu vi que você falou de comunicação no seu modelo, mas eu senti a falta de um reforço 

nessas fases aqui por conta de uma coisa que eu vivi quando tava estudando BPM, 

trabalhando com BPM e tentando integrar tudo isso com o meu modelo de gestão de 

benefícios para criar um novo modelo de BPM. A gente parece estar trilhando caminhos bem 

parecidos e a comunicação é um aspecto fundamental, vital na obtenção de comprometimento 

e na questão da validação em si né, porque a validação ela é o local da comunicação.  

Pesquisadora 1: Então, na fase de cocriação eu coloquei que é muito importante que quem 

vai participar nessa fase de cocriação todos estarem ali, inclusive o demandante, o responsável 

pelo serviço e quem realmente, vai estar o cidadão, todos os envolvidos, toda aquela tabela de 
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responsabilidades estaria presente nessa fase de cocriação, porque? Porque se tiver essa 

mudança, esse ruído de comunicação ou alteração, deve verificar alguma coisa da fase de 

planejamento, da fase de inspiração ou até da fase de definição estarem todos ali naquela 

vivencia, naquele momento pra já ali a gente ter uma definição, entendeu? Já estar todo 

mundo ali. Então por isso a importância de... eu coloco bem ali: “todos, todos tem que estar 

presente” a fase de cocriação é uma fase muito importante onde a gente precisa estar desde né 

que demandou mesmo estar idealizando todo o serviço até o cidadão que vai utilizar, a equipe 

de MTI que vai desenvolver e o importante que... Eu até acabei não falando da participação da 

equipe MTI na maioria desses processos, quanto mais eles participarem, melhor. E ainda pode 

acontecer que lá na hora que eles estiverem desenvolvendo, eu já fiz a entrega da solução, já 

tem o protótipo, já foi testado... Na hora que a equipe vai desenvolver, se eles participaram da 

empatia, da cocriação né, tiveram acesso a todo esse namoro, de todo esse processo de 

ideação, pode ser que lá eles tenham um insight que não foi pensado em nenhum desses 

momentos e na hora que ele tá desenvolvendo ele tenha esse insight, porque? Porque ele teve 

essa empatia, ele teve essa vivencia. E daí que acontece as grandes inovações né.  

Participante 4: Sim. Ficou bem claro que a questão da cocriação que você ta costurando, 

prendendo o aspecto de engajamento né e você está abrindo espaço aqui justamente pra 

questão dos novos processos, os to be Owner, apesar de eles já terem aparecido ai também. Eu 

creio que eles vão aparecer em todas as fases. No planejamento eles já começam a dar as 

caras, na definição, aqui na cocriação é onde eles vão poder aparecer melhor e aí em seguida... 

Na questão do teste final, novamente a comunicação... É um momento bom pra ela aparecer 

evidenciado. Então, eu achei assim, teu modelo muito bacana, realmente, muito bacana. Você 

está de parabéns. Eu acho que se você der um reforço aí, deve estar no teu trabalho, desculpa, 

eu não tive acesso ao seu trabalho... Me coloco a disposição pra ajudar, tá? Me coloco 

realmente a disposição pra ajudar, de repente a gente pode alinhavar alguma coisa com a 

questão de gestão de benefícios ou colocar isso como trabalhos futuros, mas acho que tem um 

grande gancho aí, mas são os aspectos de cultura, engajamento, responsabilização, realmente 

responsabilização... Deu pra notar na minha caminhada que se você não conseguiu obter a 

responsabilização e isso não ficar bem amarrado, a coisa vai acabar caindo naquilo: “É, todo 

mundo podia fazer mas ninguém fez.” Porque é do ser humano isso, é do ser humano isso. E 

se ele sentir que as coisas estão só nas costas dele, isso também vai espanar. Então isso tem 

que ser uma coisa bem balanceada. Finalmente, pra não tomar mais o tempo, uma coisa que 

eu senti falta como modelo foi de entender um pouco mais a ligação entre as etapas. Ai parece 

que eu to puxando alguma coisa pra modelo cascata né, pra diagrama de fluxo, mas não é isso 

não, não é isso não... É que deu pra perceber que tem coisas que vão permear por todas as 

etapas, coisas que estão por exemplo, lá na cocreação ou mesmo coisas da definição que vão 

permear todas as etapas e isso não fica claro no olhar da figura. Ou se quer isso fica 

evidenciado de uma forma que possa dar ao leitor da figura, vamos assim dizer, uma ideia do 

que pode começar primeiro, do que deveria começar primeiro e que a gente vai ali pelos 

números ne, que você colocou e pela semântica de cada atividade. Quando você fala 

“planejamento”, bom, é isso que vem primeiro... Só que planejamento, ele tem 

replanejamento e pode ocorrer em todas as etapas. Você tem a descoberta de processos que tá 

lá no planejamento, mas ela também vai aparecer na inspiração, na cocreação e lá no final, até 

nos testes, vão aparecer processos novos de repente. E quando é que esses ciclos se 

realimentam? Quais são os melhores pontos de reentrada? Isso talvez seja uma coisa que vá 

dar bastante trabalho pela forma como você desenhou a figura e deixou livre. E isso é bacana, 

é bacana essa liberdade, mas ao mesmo tempo me deixou assim: “Ok, mas onde é que eu 

reentro nesse modelo? A gente tem um fluxo? Isso pode ser executado quantas vezes quiser a 

partir de qualquer atividade, mas quais são os pontos de controle? Quais são os artefatos que 
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eu vou ter que revisitar em cada fase?” sabe? Senti falta dessa questão dos artefatos. Você, 

com certeza, vai gerar diversos artefatos que vão ser seus produtos né... 

Pesquisadora 1: É, então, os produtos eu coloquei lá no... É que são as saídas né, de cada 

caso. Estão lá na planilha. Eu acho que tem alguma questão que eu posso melhorar na ligação 

mesmo, de entrada e saída desses produtos. É o que eu falo, cada etapa dessa entrega um 

produto né, que é um documento realmente que vem o que foi feito nessa etapa, né. Tem um 

produto final, tem um processo ali que vai ser entregue, tem o Canvas ali que vai ser 

desenhado com todas as informações que foram feitas na etapa, tem ali uma análise previa de 

requisitos que foram levantados... Então assim, tem essas entregas que cada etapa vai fazer, 

mas as vezes eu acho que eu posso dar uma pensada realmente... “Esse pacotinho aqui, entra 

aqui. Melhora isso. E vai continuar virando esse pacotinho. E vai continuar no ciclo né.” 

Participante 4: É, o “bum” da questão não seria ali mesmo... Agora que você falou, eu me 

lembrei que ontem eu estudei a tua tabela, mas meu computador caiu aqui e eu não to com ela 

na mão e aí no celular eu ficar olhando aqui e olhando a tabela, é meio chato. Então 

realmente, eu lembro que você colocou lá. Talvez seja a questão de você pensar na 

informação da retroalimentação de alguns daqueles artefatos nas fases né. Não sei, alguma 

coisa assim. Eu me coloco a disposição se você quiser. Eu, com certeza, estou mais próximo 

do [...fala de apresentação anonimizada...], até porque a gente mora no mesmo prédio... Eu me 

coloco a disposição pra sentar e a gente conversar. Gostei do teu modelo, acho que com 

pouquinhas coisas assim, você vai poder trazer um pouco mais de clareza para as pessoas e 

com certeza, o modelo em si já é alguma inovação bastante interessante pro processo de 

desenvolvimento de software e desenvolvimento de serviços pro cidadão. Siga em frente aí. 

Estou a disposição. 

Pesquisadora 1: Obrigada professor (Risos). Vamos lá, quem mais pode me ajudar ai nessa 

fase? Quero ideias, quero quem possa estar complementando aí... (Risos) 

Participante 1: Posso falar? 

Pesquisadora 1: Pode. 

Participante 1: Tá. Assim, o que que, pra tentar assim, a gente sintonizar, vamos ver se estou 

sintonizado no que você planejou né. Enquanto o [Participante 4] tava falando, eu tava aqui 

revisando as tabelas que você me mandou e tudo, e... Acho que uma coisa, vou falar assim, 

pelo meu feedback, engenharia de software e HC e tudo mais né, então dentro desse contexto, 

eu acho interessante o modelo, né. Ele ataca um problema né, que é o problema de você trazer 

o cidadão pro planejamento de serviços digitais, né. Da digitalização, vamos dizer, do 

governo, que seria o tal do governo eletrônico que a gente tem perseguido há tanto tempo, né. 

Nesse aspecto, então assim, o modelo ta adequado, ele me lembra muito, de novo, engenharia 

de software, me lembra muito um processo de desenvolvimento, um processo de engenharia 

de software, que você tem um planejamento, a inspiração ali, definição, então... é um modelo 

até que seria um modelo em cascata, e ai eu acho que isso que o [Participante 4] comentou, 

talvez só essa realimentação... [Participante 4], você pode só desligar o microfone? Tá 

dando... 

Participante 4: Desculpa, desculpa pessoal. Desliguei a câmera e esqueci o microfone. 

Participante 1: Obrigado (Risos). Então assim, nesse modelo, pegando o comentário do 

[Participante 4], por ser talvez esse modelo em cascata, em que você tem as fases muito bem 

definida, talvez a retroalimentação né, essa revisita a essas etapas não entre ne? To falando 

assim, não sei se você concorda, mas ai você me fala. 
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Pesquisadora 1: Aham. 

Participante 1: Agora, uma coisa que eu tava refletindo aqui enquanto vocês conversavam, é 

sobre como você coloca e eu acho que isso é mais descrição mesmo do modelo e talvez isso 

seja a contribuição né, é como você descreve como o cidadão participa dessas etapas. Porque, 

digamos assim, como... A minha pergunta é: Como o cidadão visualiza a sua própria 

participação? Porque se você passa pelas etapas, tudo bem. Eu tenho os usuários finais, tenho 

o cidadão aqui envolvido em todas elas, mas talvez, não sei a resposta, se soubesse a gente 

tinha um mestrado (Risos) talvez como você consegue deixar isso claro, que o cidadão está 

envolvido nessas etapas? Seja talvez no processo, em cada etapa você ter uma etapa em que o 

cidadão, ele é chamado ou então você ter um ambiente em que o cidadão é visitado antes de 

qualquer etapa começar, alguma coisa assim, sabe? Que consiga dar essa clareza... Porque 

como eu disse, como modelo, como processo, eu acho que ele atende exatamente o problema 

que é fazer a criação de serviços digitais. Agora, pra gente falar em cocreação né, eu tenho um 

agente que é o cidadão que tem que estar envolvido e tem que ter a consciência de que ele esta 

envolvido, porque eu acho que é mais do que... E ai entra um pouco uma questão ai, mais 

psicológica né, de ele se sentir parte... 

Pesquisadora 1: (Inaudível). 

Participante 1: É, é, talvez, de novo, não seja exatamente a discussão que você quer chegar 

por eu estar indo por outro caminho, mas eu senti um pouco essa... Esse fio sabe? Essa linha 

que mostra que o cidadão, ele tá fazendo parte nesse processo de designer aí. 

Pesquisadora 1: É, entendi. É, na verdade o cidadão, ele tá participando de varias etapas do 

processo. Na verdade, ele começa a entrar pra dentro do ciclo né e da figura ai das fases nessa 

fase de inspiração onde a gente vai lá... A fase de inspiração é pra ir lá no cenário rural e ir lá 

conhecer realmente e desde observar como que acontece o serviço e ver qual que é a 

necessidade da observação, até mesmo através de entrevistas. E ali, eu já vou começar a 

mapear quem serão esses... E tentar engajar quem vão ser esses cidadãos que vão contribuir 

pra nossa produção né, pra eles serem os representantes né, dos cidadãos no caso. E aí la onde 

está a fase de planejamento, a gente vai desenhar os perfis desse cidadão. Por exemplo, eu 

tenho um cidadão com o perfil A, eu tenho o perfil B... Tentar desenhar a maioria dos perfis e 

tentar pegar dessas representatividades os extremos. E ai eu vou ter que mapear realmente e 

engajar eles nessa fase de inspiração. Eles vão participar dessa fase de inspiração né e talvez 

na fase de definição, eles vão estar ali só participando mais como uma empatia com os 

demandantes né, passando empatia através de um depoimento... E na fase de cocriação, de 

teste, de prototipação, realmente, esses representantes desses atores que tem esses perfis que a 

gente vai tentar elencar né, a representatividade referente a aquele serviço, tenta representar a 

real necessidade do cidadão ali e tirar as dúvidas que surgirem no momento. E as 

necessidades, na hora que alguém propor alguma coisa, ter ali a voz de: “Ó, isso ali não vai 

servir pra mim.” Entendeu? Então, eu tentei trazer essa coprodução com o cidadão nesse 

formato, com essas vivencias né, nessas etapas. Só na fase de planejamento propriamente dito 

que não esta envolvendo muito a questão do cidadão, a não ser do mapeamento dele né. 

Participante 1: Aham. Talvez, que nem eu disse, talvez por eu ter essa coisa de HC na 

cabeça, então eu to pensando em todas essas coisas de designer participativo e tal... E talvez 

nesse caso, esse teu modelo, vamos dizer... Claro, um modelo de desenvolvimento, ele é uma 

contribuição importante ali..., mas o que você consegue dizer assim, porque que esse modelo 

é diferente dos outros modelos? Por exemplo, de um modelo de cascata de engenharia do 

software? E aí: “Ah, eu só estou colocando o cidadão” não, não é isso. Você esta criando 

caminhos né, eu to refalando o que você disse, mas você tá recriando caminhos pra 
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exatamente responder seu problema de pesquisa que está aqui na minha frente: Como eu 

possibilito que o cidadão participe dessa parte de proposta, identificação de requisitos e 

testes? Então, não sei se você vai ter uma outra etapa ou se isso vai ficar em um trabalho 

futuro, mas esse ponto que é aonde eu insiro e como eu insiro o cidadão, acho que essa é a 

grande coisa que você pode colocar assim, na frente até do seu, desse modelo como um todo 

né. E ai de novo, talvez isso seja mais explicação, mais textos do que de fato... porque, da pra 

ver que o seu modelo tem isso. Então acho que é muito mais na hora de escrever, talvez, 

explicar né, essa coisa. Acho que é isso pra falar que eu tenho. (Risos). É que foi indo aqui 

gente, a ideia... Fui pensando alto aqui. (Risos) 

Pesquisadora 1: (Risos) Vamos lá, preciso do pessoal aí do governo também, a academia ta 

ajudando aqui. (Risos). Quem mais pode contribuir?  

Participante 5: Oi [Pesquisadora 1]. 

Pesquisadora 1: Olá [Participante 5], tudo bem? 

Participante 5: Assim, eu vou fazer algumas observações primeiramente mais operacional 

aqui dentro do governo, que é do centro de ocupações. Olhando um pouco a sua tabela de 

responsabilidades segundo as situações, eu vi que você faz um vinculo muito forte em MTI 

em uma serie de situações. Eu não sei se seria... Não sei se você, dentro do corpo do texto, do 

projeto, esse foco mesmo... (inaudível)... porque a gente sabe que operacionalmente não dá, 

por exemplo, os serviços digitais eles são providos de varias maneiras aqui dentro, né. Então 

as vezes você vinculando em MTI, eu não sei se é propositalmente pra ficar como em MTI a 

gestão e operação disso, afunilar isso tudo ali... ou você colocou MTI em uma visão mais 

técnica de participação e estruturação... aliás, de participação técnica dentro do modelo. Então 

assim, as vezes fazer uma reflexão sobre isso pra ver se... Por exemplo, o primeiro item lá: 

Governantes, né... O gestor responsável pela gestão, priorização e diretrizes do programa 

digital MTI. Assim, de cara, já começa a ter discussão sobre isso né, porque a MTI é uma 

visão comercial de participação de MTI como empresa, como tecnologia e isso pode se 

confundir um pouco. Eu até entendo um pouco a forma como você colocou, mas pra um 

expectador que não é do governo, não conhece... Ele pode olhar assim e falar: “Tá, mas é 

empresa de tecnologia, que é uma empresa publica e ela que decide, ela que faz a governança 

disso?” E ai quem olha assim também... Você pode criar algum tipo de... Com outros gestores 

que ainda não estão maduros em uma visão de transformação, a equipe tecnológica que vai 

ser envolvida é só MTI? Eu tenho meus analistas aqui, eu to comparando como se fosse uma 

outra setorial aqui... Uma questão assim, mas pra você ver se isso cabe dentro do seu modelo 

essa reflexão. É como você está falando de uma cocriação pro governo né... Deixa até eu ver o 

titulo aqui adequadamente... Inovando com o cidadão. Então você deixa aberto o seu modelo 

talvez até pra um outro estado olhar isso ou uma prefeitura né, ou outro órgão olhar isso e 

tentar adaptar, ele consegue fazer a relação melhor quando você coloca uma função e não uma 

instituição, não sei. Seria uma sugestão pro seu modelo ser um pouco mais nesse sentido. 

Pesquisadora 1: Na verdade no início eu tinha ate construído sem colocar papéis né, “quem, 

quem, quem” mas dai a gente afunilou o escopo né? Porque tava ficando muito “e se, e se” 

como premissa, começou a ficar muito generalista e ai eu falei assim: “Não, eu vou focar em 

MTI pensando em como funciona hoje pro governo do estado de mato grosso, por isso que eu 

acabei elencando esses papéis. Na questão desse papel de governança que está ali, acho que é 

isso que você está colocando, eu pensei mais em uma governança interna não pensando em 

serviços públicos em geral, porque ai eu ia entrar nessa questão até de definição da demanda. 

Quem que define em qual serviço público vai montar, em qual modelo? Né... Então eu acabei 

abstraindo isso, em função até mesmo pra não dar essa responsabilização que eu sei que é 
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uma coisa que tá sendo estruturada agora no estado, então não queria deixar esse papel já 

nesse modelo porque eu não saberia como isso estaria evoluindo ate o final do trabalho e tá 

evoluindo bem, graças a deus né, mas eu coloquei assim, esses papéis pontuais da MTI seriam 

mais olhando pra dentro da MTI. Por exemplo, vai chegar lá 10 demandas priorizadas pelo 

governo, que estão sendo demandados pelo governo e a MTI tem que priorizar internamente. 

Eu parti desse conceito, entendeu? Por isso que eu coloquei ali, mas o tempo todo, todas as 

definições dos serviços e todas as implementações, você pode ver que é o responsável é o 

demandante. Então, na verdade o papel ai do modelo e dessa equipe de inovação que hoje eu 

coloco que é da MTI, mas ela pode ser uma equipe de inovação do estado que dai seria um 

sonho... (Risos) Isso sim seria um sonho que daí estaria prospectando serviços e teria uma 

equipe de inovação pensando em estruturar serviços públicos pro estado e essa equipe de 

inovação que eu coloquei como papel MTI foi realmente já querendo que o modelo rodasse 

com a estrutura que a gente tem hoje, mas essa equipe de inovação, essa governança 

realmente aí tá só como um exemplo pra gente começar a estanciar, mas ele pode, por 

exemplo... 

Participante 5: (inaudível) ... o programa governo digital né, são termos que já estão dentro 

de um plano plurianual do governo, então, é como eu falei pra você... eu até entendi a sua 

visão e devia até que ter conversado sobre isso, mas eu to preocupado... a minha sugestão é 

pra quem tá olhando de fora. O cara vai dizer: “Ah, mas não é isso. Existe um programa de 

governo digital do governo como um todo”. As vezes se você mudar um termo, mudar uma 

forma de escrever facilite um pouco essa perspectiva que você colocou. Tá? Então assim, era 

mais nesse sentido... 

Pesquisadora 1: É, lá no texto, até pra quebrar... pra tentar... é que não tem tudo, tá só uma 

parte aí né, pra verificação do modelo, não tem como trazer todo o texto do trabalho. Eu 

coloco bem essa questão da demanda que é isso onde você tá entrando, né. Então, quem que 

vai coordenar... falando: “É essa demanda que tá entrando, é essa que é a principal, é essa que 

é a funcionalidade pro cidadão que é pra MTI desenvolver... essa governança toda, essa 

priorização.” Eu já deixei isso definido como um passo anterior que o modelo estaria tratando. 

Participante 5: É, algumas dessas fases eu entendi também a visão das demais pessoas que se 

colocaram, dentro dessa grande esteira que você criou, né, dentro do seu modelo, ele é uma 

grande esteira de transformação de serviços que seria importante até no aspecto visual de você 

identificar... não é em todas fases que o cidadão vai participar né? Não é em todas as etapas 

ali? 

Pesquisadora 1: É praticamente só no planejamento e definição que tem menos participação 

e definição que tem menos participação né, do cidadão. 

Participante 5: É, então talvez assim, pra efeito visual, você tentar achar qual é a 

participação do cidadão dentro desse contexto né. Se é mais forte ou menor. Então as vezes 

você bate o olho e como é pra cocriação do serviço, envolvendo cidadão... olha o modelo de 

cara e já consegue identificar nas fases o nível de participação ou se tem a participação ou 

não, uma participação mais binaria ou não ou uma informação mais qualitativa assim do quão 

é a participação dele naquelas fases. Talvez daria né... uma questão mais... Você sabe que eu 

sou uma pessoa que gosto muito dos desenhos né... (Risos). 

Pesquisadora 1: (inaudível) desenhar isso aí, porque eu tentei e “tá muito poluído, tá muito 

poluído [Pesquisadora 1], reduz” (Risos) 

Participante 5: Não, é só uma sugestão. 
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Pesquisadora 1: Mas eu vou tentar pensar um pouquinho mais, né professor. (Risos). Ficou 

muito pesado o desenho, eu tentei passar assim, tinha essa questão dos cidadãos, eu tentei 

colocar os responsáveis na figura né... Por isso que eu coloquei a planilha de apoio e essa 

tabela de responsabilidades, porque ficou poluído, realmente o desenho ficou de cada entrega 

dessa, era uma bolinha que saia outras entregas... 

Participante 5: É, talvez de forma mais geral e depois você individualmente eu vi que você 

explora cada uma né, das ações, mas elas individualmente seriam melhores visualizadas, mas 

tudo bem. Era só mais uma sugestão mesmo. 

Pesquisadora 1: É, pode ser, legal. Esse aí dá. Esse aí eu acho que eu consigo fazer sim. 

Ótimo, boa ideia. (Risos). 

Pesquisador 2: Agora só falando uma questão né, não quero me envolver muito, a gente tem 

que aceitar e aceita muito as dicas de vocês, tá muito legal o debate, mas esses pontos que o 

[Participante 5] trouxe sempre batem na opinião que os outros estão trazendo também. É a 

questão sempre da generalização de um modelo né, então a gente faz um modelo pra quem 

ne? Um modelo de software... Então no primeiro momento a [Pesquisadora 1] se inspira no 

MTI como um órgão que aplicaria esse modelo né e como é assim, o fluxo, a dinâmica do 

MTI, mas a gente sabe que o modelo tem que ser útil pra outras instituições também né, então 

ele tem que ser um pouco inspirado no MTI, o trabalho traz o MTI mas em termos de ciência 

ele tem que ser também possível de generalização, né. Então por isso que é importante que em 

uma fase como a fase de onde vem as demandas dos serviços digitais, fique claro a 

possibilidade dos órgãos generalizarem os modelos. Então, isso é muito importante e muito 

difícil também, né. Então são pontos muito importante que vocês estão colocando. Agradeço 

muito. Ali no chat [Pesquisadora 1], tá o Participante 7 se inscreveu também. 

Pesquisadora 1: Tá, vamos lá. Daqui a pouco a gente tem uma avaliação pra gente fazer, o 

tempo ta bem corrido aí, vamos tentar agilizar (Risos). Tem um questionário pra gente estar 

aplicando. 

Pesquisador 2: Eu acho [Pesquisadora 1], que você pode deixar o [Pesquisador 7] que vai 

falar e quem mais quiser falar e depois do professor [Pesquisador 7] tu já pode ir distribuindo 

a avaliação. Tu vai mandar ela por aqui? 

Pesquisadora 1: Eu vou mandar, é um forms. Eu vou colocar aqui no chat. E aí a gente vai 

conversando e... 

Pesquisador 2: Isso, porque alguns demoram mais e... 

Pesquisadora 1: Isso, posso ir fazendo isso. Então vamos lá. 

Participante 7: Bom [Pesquisadora 1], parabéns pelo seu modelo. É um modelo assim que eu 

considero bastante completo, você traz as fases, as etapas, as atividades envolvidas, os papéis 

e as responsabilidades né. Então é um modelo bastante completo e interessante. Eu tenho uma 

dúvida, gostaria que depois você comentasse. Quando você fala da sustentação teórica que 

você se apoiou pra desenvolver esse modelo, você buscou o apoio na gestão, na governança 

eletrônica, no governo centrado no cidadão e também na área de designer e interação, 

interação monocomputador. Só que eu percebi que nas suas falas, você fala muito em questão 

de “projeto, projeto, projeto” e me parece que essas soluções que estão, esse serviço pro 

cidadão, eles são conseguidos como um projeto e depois no final eu gostaria que você 

comentasse um pouco se você fez alguma leitura e se você se apoiou também na área de 

gestão de projetos porque eu penso que poderia também contribuir em alguns aspectos com 

relação a esse seu modelo. Ta? É só você comentar rapidamente. Sobre a questão do 
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[Participante 4], eu concordo com ele a questão da saída. Você colocou a saída lá na fase final 

do teste, você colocou qual é a saída, mas somente a saída final. Eu acho que essa saída você 

poderia colocar em cada uma das fases aí já fica mais claro que produto ou que artefato é 

gerado em cada uma das fases, acho que fica mais claro essa questão das entradas e saídas. 

Pesquisadora 1: Isso você fala, nas figuras? 

Participante 7: Não, não. Nas tabelas. 

Pesquisadora 1: Eu coloquei as saídas naqueles produtos. Aqueles produtos seriam as saídas. 

Seriam as entregas de cada etapa. Tem uma coluna, a primeira coluna.  

Participante 7: Aquele produto eu entendi como sendo a entrada. Porque é o seguinte, cada... 

(inaudível)... entradas e saídas né. Aí não tá claro né, se esse produto é da entrada daquela 

fase ou se é um produto de saída da fase. 

Pesquisadora 1: Ah sim, aí é de saída. 

Participante 7: Ah sim, nesse caso eu acho que você tem que deixar claro se esse produto é 

entrada ou saída da fase. 

Pesquisadora 1: Ah tá. É saída. Tá. Vou melhorar isso. 

Participante 7: Tá. 

Pesquisadora 1: Boa. Não tinha pensado nisso.  

Participante 7: Tá. E por fim, tanto na planilha quanto na sua fala, em momentos você fala 

usuário e cidadão, eu acho que você tem que padronizar ou diferenciar. Eu acho que o foco é 

o cidadão, acho que não havia problema de você trazer na sua tabela ou nas suas falas essa 

questão do usuário, porque o cidadão é um usuário e como o foco é o cidadão, eu acho que 

você poderia padronizar como sendo cidadão, ao invés de alguns momentos trazer usuário e 

depois cidadão. Uma sugestão também. É isso. Parabéns pelo seu modelo. 

Pesquisadora 1: Obrigada. É que tem uns momentos que é usuário porque to pensando 

também em quem ta na ponta do serviço, no servidor publico que de certa forma participa 

também de algum momento desse serviço. Mas tá. Vou verificar isso. Deixar melhor e mais 

claro. Onde eu posso deixar padronizado. Ai, obrigada professor. Alguma contribuição? 

[Pesquisador 3], do mundo inovação? 

Participante 4: Eu tenho aqui uma... 

Pesquisadora 1: Professor? 

Participante 4: Olha só, isso que o [Participante 5] falou, é de uma importância grande pelo 

fato de você estar fazendo um mestrado. Então, tem uma questão acadêmica aí que é em si já 

o mestrado e outra que é a aplicação da pesquisa, vamos dizer assim, pra relevância da 

pesquisa, é importante que ela possa ser aplicada em diferentes contextos. Então em cima 

disso, a minha sugestão é que você generalize uma entidade governamental responsável pelo 

canal de comunicação com o cidadão. Ficou um nome gigante isso aí mas é só pra te dizer, ó, 

dá um nome genérico, tipo “A entidade governamental” e aí você pode na validação do teu 

modelo, porque é importante que o trabalho traga alguma validação... Eu vi que você tem 

princípios aí de designer né, na tua metodologia... Instanciar a MTI como o caso do estado de 

Mato Grosso. E já ressaltando que pra cada prefeitura ou pro governo federal ou outro estado, 

isso vai ter outra figura representando, né. Porque você fala de papel. Você ta muito certa 

quando você colocou cidadão, o papel cidadão, o papel gerente de tal coisa, o papel 



172 

 

 

responsável por aquilo... mas quando você fala de MTI, você não ta falando de papel, você tá 

dando nome a um ator que executa o papel e aí isso pode na banca te gerar problema de nível. 

Em um nível você ta trabalhando com papel, ou melhor, você ta colocando tudo em papel e de 

repente você chama um Joao sabe? Que não tem sentido. Então minha sugestão é: não tira 

MTI mas coloca ela como instancia do teu modelo mostrando que você preservou a 

generalidade dela antes de citar a instancia, né. E outra coisa, realmente, depois que o 

[Participante 5] falou eu passei a pensar: “Como isso passou batido?” né? O cidadão seria 

interessante fazer parte do teu modelo, talvez como a bola central, porque olha só, o seu 

trabalho vai ser questionado com relação a sua questão de pesquisa. O fim de tudo é: o teu 

trabalho respondeu a questão de pesquisa? Ok, ele é um bom trabalho. Não, o teu trabalho não 

respondeu a questão de pesquisa? Então porque você o fez? Sabe? Então a tua questão de 

pesquisa, ela é fundamentada no cidadão. Sob esse aspecto, acho que uma bolinha ali seria 

talvez o elemento central e não... 

Pesquisadora 1: Composição. 

Participante 4: É. E aí eu vi que você pôs varias setas saindo como sóis como você mesmo 

chamou, né. Isso dificulta a leitura do modelo. É isso que eu queria falar, desculpa me 

delongar. 

Pesquisadora 1: Eu vou verificar essa questão de como eu vou encaixar pra deixar mais claro 

a participação do cidadão ai no modelo, na figura, né.  

Participante 4: Isso. 

Pesquisadora 1: Vamos lá. Mais alguém que queira falar? Eu já coloquei a avaliação e 

instrumento no chat, eu acho que vou mandar também no WhatsApp de vocês pra facilitar e... 

Participante 6: [Pesquisadora 1]? 

Pesquisadora 1: Oi. 

Participante 6: Eu me inscrevi aí, né. Primeiro, talvez uma possível sugestão baseada aqui no 

que o [Participante 4] falou, o Participante 7 também, até da questão do modelo né, do modelo 

gráfico... Só é uma área que eu to estudando e aí me deu uns insights, talvez seja interessante, 

eu tenho estudado alguns modelos de proveniência e muitos utilizam gráficos direcionados, 

geralmente os nós são atores, processos e artefatos, né... talvez se você quisesse detalhar mais 

o seu modelo, até por essa questão de entradas e saídas... você fazer um gráfico direcionado 

escrevendo o que significa os nós talvez te ajudasse em alguma representação específica, só 

pra ficar aí pra talvez te ajudar em alguma coisa, né. Em relação a... Eu acabei tendo que 

receber uma entrega aqui em casa, eu perdi ai uma parte da sua fala, mas eu já tinha lido o 

documento e uma coisa que tinha me chamado atenção, então não vi se você comentou, o seu 

modelo, de fato, ele parece muito bem fundamentado, mas uma coisa assim que sempre fica a 

dúvida é se você chegou a fazer alguma coleta de dados, alguma analise aqui em Mato Grosso 

junto com a MTI por exemplo, que te motivasse a fazer esse trabalho. Porque assim, uma 

pergunta obvia e a resposta é óbvia mas ela não pode ser suficiente, por exemplo, na MTI é 

necessário aumentar a participação do cidadão? As vezes a gente fica naquela assim: “Ah, 

mas os estudos mostram...” mas como que acontece? O que acontece? O que deixa de 

acontecer na MTI? Como é hoje essa participação do cidadão? Essa participação de hoje já 

não é suficiente? Porque que você tem que propor o seu modelo? Então acabou que eu perdi 

uma parte da sua explicação e não vi se você falou algo assim e são questões que elas tornam 

o seu modelo mais relevante, ainda mais na questão de generalizar. E aí também, mais uma 

opinião até porque foi mais ou menos parecido com meu mestrado, eu fiz estudos de casos em 

locais específicos, mas eu propus o modelo genérico. Então eu propus o modelo genérico, mas 
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istanciando pra esses locais específicos né, mas aí é só pra você pensar nisso, também seja 

interessante pro seu trabalho, talvez não ne. 

Pesquisadora 1: A instanciação dele vão ser trabalhos futuros né [Pesquisador 2]? A gente 

pretende instanciar ele né, na verdade tem um projeto que a gente já iniciou isso né, que é 

com a Angélica na UFMT e aí pretendo também no dia a dia da MTI também estar 

promovendo isso, mas vai ser como projetos futuros mesmo. Aqui vai ficar essa ideia mesmo 

dessa estrutura, desse modelo a ser seguido. A questão do que motivou, no trabalho eu trago 

essas importâncias ne, eu descrevo, trago exemplos no mundo, no Brasil, cito isso no 

trabalho, o que aconteceu. Com essa participação do cidadão né, com essa mudança de 

cultura, de mudança de... mudança não né, com essa iniciativa de estar escutando o cidadão 

fazendo o desenho do serviço mesmo e eu cito um pouco da MTI e das motivações que 

aconteceram aí, que eu encontrei de exemplos no trabalho. Aqui eu coloquei acho que no 

inicio eu falei um pouquinho né, o que eu enxerguei quando eu era do comercial, agora que eu 

to lá também né na ... (inaudível)... o que eu enxerguei de retrabalhos, de replanejamentos na 

fase de desenvolvimento, de mudança totalmente de escopo que me motivaram até a tentar 

pensar nessas fases, o que eu poderia fazer pra evitar isso que eu via acontecendo la dentro da 

MTI, né. 

Participante 6: Certo. É, algumas coisas eu lembro de você falar assim que muitas vezes o 

demandante joga um monte de ideia né e depois acaba tendo que refaturar bastante, mas o que 

eu questiono é que, por exemplo, dentro desses demandantes, das pessoas que acabam 

trabalhando ali como stakeholders durante o processo de coleta de requisitos, será que já não 

tem pessoas que estão em contatos com o cidadão? Por exemplo, se você for desenvolver um 

sistema pra saúde, será que já não tem alguém ali que já esta, alguém que gerencia uma 

unidade de saúde, de atenção e está em constante contato com o cidadão, né... Claro, eu acho, 

obvio que o seu modelo é importante e interessante, mas em um trabalho acadêmico, ainda 

mais um texto acadêmico, isso tem que ficar um pouco mais claro do que assim: “Ah, é obvio 

que é necessário trabalhos feitos lá não sei aonde mostram que os sistemas melhoraram...” 

Então, assim, se você tiver como... assim... Bom, você já ta falando que ta descrito no 

trabalho, então assim, só pra você ficar atenta a isso, pra você não acabar criando um ponto ai 

que podem pegar no seu pé né, na banca ou futuramente, essa questão de ficar claro o porquê 

é necessário a participação do cidadão nessas etapas. Será que os stakeholders já não 

cumprem essa função? Os stakeholders que estão em contato com os usuários do sistema, 

né... 

Pesquisadora 1: É, eu falo bastante disso no trabalho. (Risos). Acho que Sócrates queria falar 

também. 

Participante 2: Oi, então, na verdade é rápido. Assim, uma dificuldade que a gente tá no dia 

a dia e encontra é o seguinte, as vezes o gestor e quando eu falo gestor aqui eu falo desde um 

líder máximo de uma organização, que é entre aspas dono daquele nicho de serviço até um 

alguém designado pra isso. As vezes ele tá totalmente desalinhado em 2 níveis: um com a 

realidade do cidadão, tanto a parte de empatia e de saber a dor do cidadão e outra com a 

legislação. Certo? Então existe ai uma, vamos dizer, uma balança entre legislação e 

usabilidade do cidadão, dor do cidadão, necessidade. E aí o que acontece, as vezes você tem 

que pensar, eu acho que, não sei [Pesquisadora 1] se precisa estar explicito no modelo que 

você ta montando, mas talvez você tenha que lembrar de algum tipo de validação jurídica, 

exemplo: a gente ta passando por uma situação com um determinado cliente que nos temos a 

plataforma e se você pegar a LGPD e pegar a nova lei que saiu agora em novembro, que é a 

questão das assinaturas digitais do governo federal que instala ali os requisitos mínimos de 

uma assinatura digital, então você não tem como fugir daquilo... Então se você ta criando uma 
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plataforma digital, a primeira coisa que você precisa é autenticar o cidadão. Saber quem é esse 

cidadão pra a partir dai você conseguir fornecer pra ele serviços específicos. Aí imagina-se 

que o gestor ou o dono do serviço, entre aspas ali, ele: “Ai não, eu não quero autenticação. 

Não quero esse serviço.” Então talvez você pensar em um momento de ter essa validação, 

desse cheque ai: “Não, a gente ta caminhando pra construir esse produto e a lei diz isso.” Ter 

uma base jurídica pra isso. 

Pesquisadora 1: É, lá na etapa de planejamento eu coloquei uma das etapas dentro do 

planejamento essa questão de conhecer a legislação e as normas. Conhecer o direito e deveres 

dos atores e conhecer os padrões necessários pra esse serviço. Então assim, isso já esta como 

uma atividade que realmente vai ter que gerar essas informações antes mesmo de começar 

todo o processo né, até o demandante tem que conhecer tudo o que engloba legislação, padrão 

de qualidade, de direitos e deveres referente aquele serviço... Já está lá até definido como um 

padrão das entregas. (Risos) 

Participante 2: Ótimo, beleza. 

Participante 5: Talvez [Pesquisadora 1], isso que o Socrates tá falando também é só conhecer 

as legislações e instrumentos do jeito que o serviço hoje é, porque, o grande desafio na 

administração publica pra mudar um serviço, simplificar e desburocratizar realmente é a 

maioria ter um impacto legal muito grande. Tem que mudar talvez uma legislação, uma forma 

de entregar aquilo, da pessoa não precisar presencialmente estar levando documentação, de 

uma assinatura digital... A gente já chegou a ver situações de ter que mudar lei por conta da 

melhoria do serviço. Não sei se é essa abordagem que o Socrates colocou, mas eu até respondi 

seu questionário e coloquei em uma das respostas essa observação. 

Pesquisadora 1: Lá nessa etapa do planejamento eu coloquei. Esse que foi o papel que eu 

descrevi lá na responsabilidade de especialistas no assunto, que entra, as vezes se for uma 

especialidade jurídica, é buscar um apoio jurídico, entendeu? Na hora que vai definir esses 

quesitos, essas leituras. Então até tem lá em um... O demandante além de ele conhecer tudo 

isso, é buscar apoio de especialistas no assunto pra ver também todo esse arcabouço, se tem 

que mudar, não tem que mudar e ai vai ficar na etapa de planejamento, entendeu? Pra tentar 

ver e elencar todas essas questões de dificuldade, de até onde pode ir legalmente, até onde não 

pode ir... ir traçando isso. 

Participante 3: [Pesquisadora 1], to aqui quietinha mas to ouvindo viu? (Risos). Olha aí, já 

vou fazer uma provocação depois da sua defesa, vamos implementar ai um modelo e fazer um 

projeto colaborativo junto, eu coloco a equipe aqui a disposição, mas muito bom mesmo o 

modelo e quem sabe a gente trabalha ai uma implementação, um trabalho colaborativo entre 

secretaria e MTI. 

Pesquisadora 1: É o próximo passo. 

Participante 3: É, eu já to pensando ai em um próximo passo mas parabéns ai pela 

apresentação e depois vamos pratica-lo. 


