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Resumo: A utilização de ferramentas eletrônicas como estratégia de Governança Digital para o 

desenvolvimento de uma gestão pública mais eficiente, moderna, desburocratizada e participativa, 

já é uma realidade no âmbito da Administração Pública Brasileira. Este artigo faz uma breve 

análise sobre os principais programas nacionais do Governo Digital que impulsionarão eficiência 

administrativa aos órgãos públicos, indicando seus estágios de implantação, suas potencialidades e 

os principais desafios enfrentados. O processo utilizado foi o de pesquisa documental e 

bibliográfica em portais governamentais, artigos científicos e legislações específicas. Os resultados 

indicam que os programas em fase de implantação irão representar grandes avanços para 

modernização da Gestão Pública Nacional, contribuindo para redução de desperdícios financeiros 

e facilitando o desenvolvimento de políticas públicas.   

Palavras-chave: Governo Eletrônico; Governança Digital; Governança Eletrônica; Administração 

Pública; E-gov. 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

Adaptar-se ao mundo globalizado e a era da informação é crucial para o desenvolvimento de 

qualquer nação nos dias atuais. As tecnologias de informação e comunicação (TICs) promoveram 

sistemas complexos de informação que fomentam o ambiente público e privado do século XXI. 

Adequar-se as constantes inovações tecnológicas não é só uma questão de sobrevivência para o 

setor privado, mas também para as organizações públicas. A eficiência administrativa está 

diretamente relacionada ao bom uso das novas tecnologias e que sem elas, torna-se impossível gerir 

uma empresa de forma competitiva ou até mesmo um país de modo consciente, participativo e 

democrático. 

Associando-se o desenvolvimento das tecnologias de informação à modernização da gestão 

pública, surge em meados da década de 90, nos Estados Unidos, o denominado “Governo 

Eletrônico” ou “E-gov”. De acordo com a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento 

Económico (OCDE 2014), o Governo digital refere-se ao uso de tecnologias digitais, como parte 

integrada das estratégias de modernização governamentais, para gerar benefícios para a sociedade. 

É baseado em um ecossistema governamental digital composto de atores de governo, empresas, 

organizações da sociedade civil e indivíduos que apoiam a produção e o acesso a dados, serviços e 

conteúdos mediante interações com o governo. 

No âmbito do Governo Federal Brasileiro, o tema tem sido tratado atualmente como Estratégia 

de Governança Digital (EGD). A EGD define os objetivos estratégicos, metas e indicadores da 

Política de Governança Digital, estabelecida pelo Decreto nº 8.638, de 15 de janeiro de 2016. A 

publicação é composta de três eixos, dez objetivos e 51 iniciativas estratégicas com validade até 

2019 (BRASIL, 2017). Trata-se do mais recente documento criado para nortear os programas, 

projetos e serviços do governo, definindo seus objetivos estratégicos e estabelecendo metas e 

indicadores até 2019. 

A Estratégia de Governança Digital proposta pelo governo federal estabelece como prioridade 

três eixos: acesso à informação, prestação de serviços e participação social. O que propõe a EGD, 



de maneira simplificada, é promover, através da tecnologia de informação, maneiras de ampliar a 

participação da sociedade nas ações governamentais, além de aumentar a prestação de serviços 

digitais e melhorar a eficiência administrativa através do mapeamento e a adequação de todos os 

processos internos à sua forma eletrônica. 

Este artigo tem como objetivo avaliar a implantação dos sistemas de Governo Eletrônico no 

Brasil, mais especificamente aqueles que envolvem as atividades administrativas e acessórias da 

Gestão de Governo e não aquelas finalísticas. Serão analisados os programas mais inovadores e 

relevantes para o atual momento, como o eSocial, o Processo Eletrônico Nacional (PEN) e o 

sistema de transporte Taxigov. 

 

2. REVISÃO DA LITERATURA 

 

2.1 Governo eletrônico/ governança eletrônica 

 

A adoção de Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) como suporte à prestação de 

serviços e informações tem sido um objetivo estratégico por parte de governos em todo o mundo. A 

combinação do uso de TICs avançadas, especialmente a internet, no suporte de novas formas de 

trabalho na administração pública, junto com a disponibilização mais abrangente de informações e 

serviços interativos acessíveis através de diferentes canais, é a base do governo eletrônico. 

(SANTOS; REINHARD, 2011). 

De acordo com Parra Filho e Martins (2007), parte da literatura identifica uma mudança 

conceitual no debate, de governo eletrônico para governança eletrônica. Em um sentido mais amplo, 

essa mudança estaria ligada às mudanças nas relações entre Estado e sociedade e da ação 

governamental. Ainda segundo Parra Filho e Martins (2007), a utilização de TICs pelo setor 

público, dentro dessa perspectiva de governança eletrônica, passa a se referir ao modo como a 

internet pode melhorar a capacidade do Estado de formular e implementar suas políticas. 

Para Guimarães e Medeiros (2005) a governança eletrônica – também intitulada e-governança 

ou governança digital −, refere-se ao modo como a Internet pode melhorar a capacidade do Estado 

de governar e formular suas políticas. 

Um conceito importante é a divisão de governança eletrônica em três áreas: e-Administração 

Pública, melhoria dos processos governamentais e do trabalho interno do setor público com a 

utilização das tecnologias de informação e comunicação; e-Serviços Públicos, melhoria na 

prestação de serviços ao cidadão e e-Democracia, maior participação do cidadão, mais ativa, 

possibilitada pelo uso das tecnologias de informação e comunicação no processo de tomada de 

decisão. (CUNHA; DUCLÓS; BARBOSA, 2006). De acordo com Cunha e Miranda (2008), esta 

divisão por áreas é meramente didática, pois as fronteiras entre as três dimensões não são claras, 

sendo que um determinado projeto de e-gov pode estar associado a mais de uma dimensão.   

Outro conceito a se destacar é o que relaciona o governo eletrônico com seus diferentes 

públicos. Segundo Fernandes et al (2004), a relação entre governo e sociedade pode ser 

categorizada em quatro tipos distintos: 

• G2B (Governo-Empresas) – caracterizada pela interação do governo com as empresas do setor 

privado na troca de informações e processamento de transações eletrônicas, buscando reduzir 

ao máximo as barreiras para se fazer negócios com o governo; 

• G2C (Governo-Cidadão) – caracterizada pela interação do governo, de forma ampla e 

completa, com o cidadão, provendo a ele informações e serviços públicos que atendam às suas 

necessidades de contribuinte, controlador das ações de governo, beneficiário e usuários dos 

serviços públicos ao longo de ciclo da vida – infância, adolescência, maioridade e terceira 

idade; 

• G2E (Governo-Servidor Público) – caracterizada pela interação do governo com os 

funcionários do serviço público, provendo informações e prestação de serviços necessários para 



o desenvolvimento de suas atividades profissionais e benefícios decorrentes da sua relação com 

o governo; 

• G2G (Governo-Governo) – caracterizada pela interação dos diferentes agentes governamentais 

e governos nas diferentes esferas (municipal, estadual e federal), provendo informações, 

prestação de serviços e processamento de transações para o desenvolvimento de suas 

atividades. 

 

2.2 Governo eletrônico no brasil 

 

No Brasil, o Governo Eletrônico, de acordo com Diniz et al. (2009), iniciou-se nos anos 2000 

durante a gestão do presidente Fernando Henrique Cardoso. Os primeiros estudos para a formulação 

de uma política federal de governo eletrônico foram elaborados pelo Grupo de Trabalho em 

Tecnologia da Informação (GTTI), uma comissão interministerial criada pelo decreto presidencial 

de 3 de abril de 2000, com a finalidade de examinar e propor políticas, diretrizes e normas 

relacionadas às novas formas eletrônicas de interação. 

Desde então, o e-gov vem se transformando e ganhando enorme potencialidade. O documento 

Estratégia de Gestão Governamental, aponta alguns avanços do e-gov no Brasil, como a 

padronização dos portais eletrônicos governamentais, o portal de serviços públicos federais, o portal 

de dados abertos e outros. 

Importante destacar que processos eletrônicos já consagrados no Brasil também foram 

iniciativas de governo eletrônico, como o sistema de votação nacional com urnas eletrônicas, o 

sistema de declaração de imposto de renda, a nota fiscal eletrônica e o portal de compras 

governamentais. 

Para Oliveira e Eler (2015), o objetivo do Governo Eletrônico Federal é transformar as relações 

do Governo com os cidadãos, visando aprimorar a qualidade dos serviços prestados, além de 

fortalecer a participação cidadã por meio do acesso a informação e uma administração mais 

eficiente.  

Diante disso, o governo precisará enfrentar dificuldades que podem ir além das limitações 

financeiras, tecnológicas e de infraestrutura. Para Albuquerque, Silva e Souza (2017), existe a 

necessidade de uma mudança não só tecnológica, mas cultural para o aperfeiçoamento desse 

mecanismo no âmbito da Administração Pública brasileira, compreendendo de forma simples às 

relações geradas por essa nova Era Digital, no qual se estabelece em alcançar novas práticas de 

gestão democrática visando melhorar as condições de desenvolvimento econômico e social do 

Estado brasileiro. 

 

3. METODOLOGIA 

 

Trata-se de uma pesquisa exploratória com abordagem qualitativa. Para Gil (2008), a pesquisa 

exploratória habitualmente envolve levantamento bibliográfico e documental, entrevistas não 

padronizadas e estudos de caso. Procedimentos de amostragem e técnicas quantitativas de coleta de 

dados não são costumeiramente aplicados nestas pesquisas.  

Em relação à pesquisa qualitativa, Gerhardt e Silveira (2009), destacam que a pesquisa 

qualitativa não se preocupa com representatividade numérica, mas, sim, com o aprofundamento da 

compreensão de um grupo social, de uma organização, etc. 

Para tanto, utilizou-se a pesquisa bibliográfica e documental referente ao tema, levantando 

informações em portais do governo federal brasileiro, legislações, artigos científicos, teses e livros 

relacionados ao governo eletrônico. A proposta é avaliar o estágio de desenvolvimento do e-gov no 

Brasil de modo a destacar suas potencialidades e perspectivas para um futuro próximo. A proposta 

não é avaliar amplamente todas as ações que envolvem as TICs em âmbito governamental, mas sim 

analisar pontualmente alguns projetos de e-gov no Brasil considerados mais relevantes para o atual 

momento em termos de inovação e que promoverão maiores benefícios à população. 



 

4. PROGRAMA ESOCIAL 

 

O Sistema de Escrituração Digital das Obrigações Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas 

(eSocial) instituído pelo decreto nº 8373/2014 é o instrumento de unificação da prestação das 

informações referentes à escrituração das obrigações fiscais, previdenciárias e trabalhistas. Por meio 

desse sistema, os empregadores passarão a comunicar ao Governo, de forma unificada, as 

informações relativas aos trabalhadores, como vínculos, contribuições previdenciárias, folha de 

pagamento, comunicações de acidente de trabalho, aviso prévio, escriturações fiscais e informações 

sobre o FGTS (PORTAL DO ESOCIAL, 2018). 

Apesar de instituído em 2014, por meio do decreto 8373, a utilização do sistema para empresas 

foi prorrogada diversas vezes e somente em janeiro de 2018 foi implantado e passa agora a ser 

obrigatório para empresas com faturamento superior a 78 milhões de reais. O cronograma prevê que 

a partir de 1º de julho de 2018 será estendido as demais empresas e a partir de 14 de janeiro de 2019 

será obrigatório também para os órgãos públicos. 

De acordo com o portal do eSocial (2018), quando o projeto estiver totalmente implementado, 

reunirá informações de mais de 44 milhões de trabalhadores do setor público e privado do país em 

um único sistema.  

O eSocial é parte e um programa ainda maior, chamado de Sistema Público de Escrituração 

Digital (SPED). Este sistema, que faz parte do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), foi 

instituído pelo Governo brasileiro por meio do Decreto nº 6.022/2007 e pode ser classificado como 

uma prática de e-Gov e de Nova Gestão Pública (NGP), que fazem parte do mesmo movimento 

(VELLUCCI; GRIBL, 2017). 

O decreto Nº 7.979 de 2013 em seu artigo 2º define o SPED como instrumento que unifica as 

atividades de recepção, validação, armazenamento e autenticação de livros e documentos que 

integram a escrituração contábil e fiscal dos empresários e das pessoas jurídicas, inclusive imunes 

ou isentas, mediante fluxo único, computadorizado, de informações. 

A “Nota Fiscal Eletrônica”, a “Escrituração Contábil Digital”, a “Escrituração Fiscal Digital  do 

ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços), do IPI” (Imposto sobre 

Produtos Industrializados) e a “Escrituração Fiscal Digital das contribuições para o PIS (Programa 

de Integração Social), COFINS (Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social) e 

Previdenciárias incidentes sobre a Receita” são exemplos de obrigações acessórias naturais ao 

ambiente SPED (LIMA et al., 2016). 

O eSocial é o módulo do SPED onde serão prestadas as obrigações assessórias das empresas 

referentes aos seus empregados. De acordo com Gribl e Velucci (2017), além do envio automático 

das informações que serão transmitidas através de uma única fonte para a Secretaria da Receita 

Federal, Ministérios do Trabalho e Emprego e da Previdência Social, Instituto Nacional de 

Seguridade Social (INSS) e Caixa Econômica Federal, a proposta é que o eSocial seja um sistema 

global, com todas as informações de funcionários, permitindo a análise integrada e abrangente das 

informações. 



 
Figura 1: eSocial e órgãos participantes 

Disponível em: http://www.sempe.mdic.gov.br/clientes/smpe/smpe/noticias/smpe-abre-consulta-publica-para-esocial-

da-micro-e-pequena-empresa/esocial.png/view 

 

Vassoler (2016) afirma que as fraudes e a redução no direito trabalhista dos empregados e os 

prejuízos das arrecadações foram os motivos que levaram o Governo Federal a consolidarem o 

eSocial, por isso a união dos órgãos envolvidos Receita Federal, a Previdência Social, o Ministério 

do Trabalho e a Caixa Econômica Federal, permitindo a criação do programa e-Social, dessa 

maneira haverá melhor arrecadação das informações enviadas. 

O portal do eSocial (2018), destaca as diversas vantagens do sistema como a simplificação de 

processos com consequente ganho de produtividade, além de diminuição de erro nos cálculos na 

geração de guias. O sistema promoverá maior segurança jurídica para as empresas, contribuirá para 

atuação dos órgãos fiscalizadores e ainda aumentará a efetivação e cumprimento dos direitos 

trabalhistas. 

No entanto, para Vassoler (2016), os empregadores terão que se adaptar as novas regras, que 

serão mais rígidas, as ocorrências acontecidas na empresa como demissão admissão dentre outros 

não poderão mais ser adiadas com esse novo sistema, ele não aceitará datas retroativas ou qualquer 

divergência, assim o empregador deverá estar atento a tudo que ocorre com seus colaboradores 

diariamente.  

Na prática a legislação trabalhista não será alterada, porém as informações terão que ser 

prestadas com maior exatidão e de acordo com os prazos estabelecidos por lei, caso contrário as 

empresas poderão ser multadas. 

Mann e Hoffmam destacam que o eSocial provocará uma mudança no cenário com que as 

organizações públicas e privadas estão inseridas, quebrando novos e velhos paradigmas e buscando 

novas estratégias de gestão empresarial e principalmente de recursos humanos.  

 

5. PROCESSO ELETRÔNICO NACIONAL (PEN) 

 

O projeto Processo Eletrônico Nacional (PEN) é uma iniciativa conjunta de órgãos e entidades 

de diversas esferas da administração pública para a construção de uma infraestrutura pública de 

processo administrativo eletrônico. Uma iniciativa de gestão pública, que visa a obtenção de 

substanciais melhorias no desempenho dos processos da administração pública, com ganhos em 

agilidade, produtividade, satisfação do público usuário e redução de custos. (PORTAL DE 

COMPRAS, 2018) 

Segundo Höehr (2017), o PEN é uma iniciativa conjunta de entes, órgãos e entidades públicas 

de diversas esferas, para a construção de uma infraestrutura pública de processo administrativo 

eletrônico que permite a criação e o trâmite de documentos e processos eletrônicos. 



O projeto é consequência do decreto 8.539 de outubro de 2015 que tornou obrigatório o uso do 

meio eletrônico para gestão e tramitação de processos administrativos nas instituições públicas no 

Brasil. O decreto estabeleceu prazo de 02 anos para início da implantação e 03 anos, contados da 

publicação do decreto para que todas as instituições estejam adaptadas aos meios eletrônicos. Dessa 

forma, até outubro de 2018, todos os órgãos e entidades da administração pública federal direta, 

autárquica e fundacional deverão estar inteiramente adaptados ao programa. 

De modo a facilitar a enquadramento das instituições ao projeto, o Governo Federal adotou o 

Sistema Eletrônico de Informações (SEI) como plataforma única de integração entre as diversas 

instituições federais. 
O SEI foi desenvolvido pelo Tribunal Regional Federal (TRF) da 4ª Região, com a 

finalidade de dar agilidade aos processos e documentos, mais transparência e 

principalmente na redução de custos, permitindo um sistema que arquivasse, produzisse, 

tramitasse, avaliasse, usasse e guardasse permanentemente documentos ou os eliminasse, 

tudo de acordo com o Conselho Nacional de Arquivos (CONARQ), ambos trabalharão no 

intuito de aparelhar o Processo Eletrônico Nacional (PEN), apresentando como 

características principal a portabilidade e acesso remoto através de todos os navegadores e 

aparelhos eletrônicos conectados à rede mundial de computadores (internet). 

(ALBUQUERQUE; SILVA; SOUSA, 2017) 

Trata-se de uma grande revolução na administração pública federal e os benefícios são enormes. 

Pode-se citar economia de recursos com papel, tinta, pastas, maior celeridade na tramitação de 

processos, padronização dos documentos, mapeamento de processos, maior segurança e redução de 

espaço físico quanto ao armazenamento dos mesmos, além de proporcionar mais transparência, já 

que todos os servidores poderão ter acesso a todos os documentos tramitados dentro da instituição, 

com exceção dos restritos e sigilosos que são estabelecidos por lei.  

Também é possível dizer que a economia de recursos deve ir ainda muito além da redução de 

gasto com material de expediente se considerarmos que os processos serão tramitados de forma 

totalmente eletrônica e integrada entre diferentes órgãos, possibilitando grande redução nos custos 

de transporte de documentos físicos entre diferentes instituições ou até mesmo dentro de um mesmo 

órgão com várias unidades distintas.  

Portanto, o Processo Eletrônico Nacional promoverá grandes mudanças positivas nas 

instituições brasileiras, indo de encontro a política de desburocratização nacional. No entanto, os 

órgãos participantes precisarão estar atentos quanto as limitações tecnológicas, sobretudo em 

relação aos equipamentos eletrônicos necessários a implantação do sistema. Também será preciso 

investir em treinamento e capacitação dos servidores de todas as áreas e não somente aquelas 

envolvidas no desenvolvimento dos programas e mapeamento dos processos. A área de Tecnologia 

de Informação e Comunicação deve passar a ser fundamental e estratégica para o planejamento 

institucional, recebendo maior aporte de recursos financeiros e de pessoal. 

 

6. PROJETO TAXIGOV 

 

De iniciativa do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão (MPOG), o intitulado 

TáxiGov é um sistema de transporte de servidores públicos realizado por meio de agendamento de 

táxis. Similar a outros sistemas como “Uber”, o TaxiGov é para uso exclusivo dos servidores do 

executivo federal que atuam no Distrito Federal. Teve sua implantação iniciada em fevereiro de 

2017 no MPOG, hoje já está operando em 22 unidades e até o final do primeiro semestre de 2018 

deve estar implantado em todos órgãos da Administração Direta Federal que atuam no Distrito 

Federal e entorno. 

O sistema tende a se tornar referência para todo o setor público, visto que proporciona grande 

economia de recursos. De acordo com o portal do Mistério do Planejamento (2018), a economia 

anual prevista com o modelo é de aproximadamente 20 milhões de reais, representando uma 

redução de 60% das despesas de deslocamento dos servidores.  

O TáxiGov, substitui os modelos antigos de prestação do serviço que utilizam frota própria ou 

alugada. Basicamente, em vez de comprar veículos que geram muitos custos com manutenção, 



motoristas e depreciação ou alugar, gerando custos de ociosidade, o poder público contrata um 

fornecedor (empresa de táxi), por meio de licitação, para transportar seus servidores utilizando o 

sistema de agendamento por aplicativo próprio. 

As corridas são solicitadas via aplicativo mobile e web, além de uma Central de Atendimento 

por telefone. A solução permite, também, que os usuários acompanhem o deslocamento do veículo, 

desde a solicitação até a finalização da viagem, e recebam por e-mail confirmação e informações 

sobre a corrida (PORTAL GOVERNO DO BRASIL, 2018). 

Marcolino et al. (2017), ressalta que além da redução de custos, destacam-se outros ganhos não 

financeiros, como a possibilidade de gestores públicos realizarem o acompanhamento em tempo 

real dos deslocamentos, consultando, a qualquer momento, aqueles já realizados. Também permite 

aos órgãos reduzir o número de pessoas, tempo e outros recursos alocados na execução de 

atividades antes relacionadas à frota e à gestão contratual. 

Gleisson Rubin, atual secretário de gestão do Ministério do planejamento, afirma que desde sua 

implantação, em fevereiro de 2017, o TáxiGov vem se mostrando como uma estratégia de solução 

de mobilidade que permite a modernização da gestão pública com uso de recursos tecnológicos de 

ponta, com significativa redução dos gastos e maior racionalidade e padronização do serviço 

(PORTAL DO PLANEJAMENTO, 2018). 

A perspectiva é de que, em um futuro próximo, o exemplo do Distrito Federal sirva de modelo 

para as demais regiões do país e que o novo sistema seja adotado por órgãos dos três poderes em 

todo território nacional gerando grande economia e comprovando que as soluções tecnológicas 

devem ser adotadas para garantir maior eficiência na utilização dos recursos.  

 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A tecnologia tornou-se uma aliada do poder público. Questões como transparência pública, 

participação social, controle de gastos e fiscalização são hoje viáveis por meio de avanços 

tecnológicos como a Internet.   

O presente artigo buscou demonstrar de maneira geral como o governo brasileiro está atuando 

de forma a aplicar as inovações tecnológicas para desburocratizar a Administração Pública, 

tornando-a mais leve e menos dispendiosa. 

O Processo Eletrônico Nacional tende a ser um grande instrumento de transparência, eficiência e 

integração entre órgãos, podendo ainda viabilizar projetos ainda maiores no futuro. O eSocial será 

uma ferramenta fundamental para desburocratização, não só do setor público, mais principalmente 

do privado, facilitando o controle das obrigações assessórias das empresas. Já o TaxiGov deve 

contribuir principalmente na redução dos gastos públicos, evitando despesas desnecessárias com 

aquisição e manutenção de veículos. 

De forma geral, as ações apresentas demonstram que significativas mudanças estão ocorrendo 

no governo federal e irão contribuir de forma eficaz para modernização da Gestão Pública Nacional, 

proporcionando um ambiente menos burocrático e mais capaz de atender aos anseios da população. 
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