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Introdução ao governo digital
A despeito de 800 anos de dominações por outros 
povos, impérios e regimes, a Estônia precisou de 
menos de 30 anos de independência para aumentar 
sua renda per capita em 275 vezes e se tornar a mais 
avançada sociedade digital do planeta.

Com a queda da URSS e a partir da restauração 
da independência em 1991, o modelo de 
desenvolvimento econômico estoniano tem sido 
catalisado pela desburocratização e digitalização 
governamental, com 99% dos serviços públicos 
oferecidos de forma eletrônica.

Sobre o processo de desburocratização e 
digitalização da Estônia, as grandes perguntas que 
se colocam são:

  Como o fizeram? 

  Quais os principais desafios enfrentados e de 
que forma foram superados?

  Quanto custou, como foi financiado e quanto 
tempo levou? 

  É possível que outros governos (e suas 
diferentes esferas) também o façam? 

  Por onde começar?

Se antes da pandemia da COVID-19 já se fazia 
necessário o processo de desburocratização 
e digitalização, hoje a transformação digital é 
condição sine qua non. 

Prefácio

Sobre o Estônia Hub
Desburocratizar, internacionalizar e digitalizar – 
resumidos na sigla “DID”. O Estônia Hub nasce em 
2019 com o “DID” como missão. Nosso objetivo 
é replicar as melhores práticas do modelo de 
transformação da Estônia no Brasil. 

Para isso, trabalhamos para promover as relações 
tecnológicas e comerciais entre o Brasil e a Estônia 
nos setores público (e suas 3 esferas) e privado e 
no terceiro setor, por meio de diversas atividades, 
como:  

  delegações virtuais e presenciais para a 
Estônia e o Brasil; 

  consultoria estratégica; 

  conteúdos sobre a Estônia; 

  capacitações sobre internacionalização  
e transformação digital.

Acreditamos que o contato direto entre a Estônia 
e outros países serve de ignição para novas ideias, 
projetos e sonhos, os quais, quando materializados, 
contribuem para o desenvolvimento econômico  
e social de seus cidadãos.

Nós, do Estônia Hub, estamos extremamente 
entusiasmados com esta publicação e à inteira 
disposição de todos que quiserem se conectar com 
este país pequeno em tamanho, porém gigante em 
aspectos de tecnologia e e-governança.

Raphael Fassoni
Cofundador e CEO – Estônia Hub

www.estoniahub.com.br
raphael@estoniahub.com.br



Sobre a GPX
Por meio da parceria entre Estônia Hub, GPXLator e e-Governance 
Academy, viabilizamos a tradução deste documento. 

Quando pensamos sobre esta tradução, selecionamos 
cuidadosamente uma equipe específica de profissionais que 
possuem grande conhecimento na área de tecnologia. Durante 
o processo, os profissionais foram incentivados a manter uma 
comunicação constante entre si e a contribuir não apenas com 
correções, mas com ideias que aprimoraram o trabalho e geraram 
resultados ainda melhores.

Definimos o planejamento, a metodologia e a padronização de 
aspectos fundamentais como guia de estilo e glossário, além de 
um estudo sobre os padrões do documento original. Entendemos 
que cada cliente ou documento possui suas próprias expectativas, 
demandas específicas, padrões, tecnologia, terminologia 
e requisitos de estilo. Pudemos garantir isso utilizando as 
ferramentas tecnológicas certas para que o trabalho ficasse pronto 
com rapidez e confiabilidade.

Somos uma equipe multidisciplinar de tradutores nativos 
altamente qualificados, com conhecimento profundo e específico 
nas mais diversas áreas. Somos apaixonados pelo nosso trabalho e 
prestamos serviços de qualidade, com transparência, integridade 
e ética profissional.

Se sua empresa não possui uma estratégia de tradução e 
localização, a GPXLator dispõe de uma equipe especializada que 
poderá ajudá-lo a estabelecer a padronização, metodologia e 
tradução de sua demanda.

Guilherme Pavarini
Cofundador e CDO - GPXLator 
Translation Services
www.gpxlator.com
guilherme@gpxlator.com

Uma palavra de atenção, porém, é para a 
realização da “transformação digital” em vez da 
“transformação covidigital” – esta última feita 
de forma impulsiva, sem planejamento e que 
tem como provável resultado a virtualização da 
burocracia.  

Entendemos que fazer transformação digital 
no setor público sem a devida revisão de 
legislação e processos, nas palavras dos autores 
desta publicação, é nada mais que “converter 
computadores em máquinas de escrever”.

Ou seja, este provavelmente é o grande salto 
qualitativo de inovação da Estônia. Não 
puramente a tecnologia, mas o arcabouço 
jurídico e a simplificação de processos e regras, 
visando facilitar a gestão pública, fomentar 
o ecossistema empreendedor e auxiliar os 
cidadãos na transição para um modo de vida 
digital.

É importante também ressaltar, em uma estratégia de 
transformação digital pública, o papel fundamental de 
elementos como:

  educação básica;

  sociedade civil organizada; 

  e lideranças políticas.

A Estônia está aberta ao mundo para cooperações, 
compartilhando suas experiências e soluções. 
Felizmente (e devido em grande parte ao primoroso 
trabalho da Embaixada do Brasil em Talin), as relações 
entre entre Brasil e Estônia nunca foram tão intensas e 
com diversas oportunidades de parcerias.

Em meio a uma multiplicidade de informações e 
caminhos, esta publicação se propõe a servir de manual 
para se pensar e fazer transformação digital pública 
à moda estoniana – com simplicidade, baixo custo e 
resultados exponenciais. 

Desejamos a você uma ótima leitura!



Patrocinadores

Apoio
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Esta publicação ajudará você a 
entender os elementos e principais 
desafios do governo digital. Não 
nos aprofundaremos em questões 
técnicas nem forneceremos 
orientações para a criação de 
um governo digital dentro de um 
governo. O texto se baseia nas 
experiências dos colaboradores 
dele, que participaram de 
projetos de governo digital em 
diferentes partes do mundo. Ele 
se destina a profissionais de todos 
os níveis que lidam com projetos 
governamentais. 

Hannes Astok 
Diretor-adjunto da 
e-Governance Academy 
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Como conceito, a sociedade da informação é 
abrangente. Ela afeta indivíduos, organizações e 
governos. As Tecnologias da Informação e Comunicação 
(TIC) mudaram e continuam mudando muito no mundo 
de hoje. Além disso, nem temos ideia de todas as 
mudanças que ainda estão por vir.

A sociedade da informação redefine a ideia de 
localização geográfica. Ela reduz as distâncias dentro 
de países e entre eles, além de eliminar fronteiras. Ela 
também ajuda regiões a se desenvolverem e se tornarem 
mais competitivas.

O desenvolvimento da sociedade da informação afeta 
a natureza das atividades humanas de diversas formas. 
Com ela, podemos trabalhar remotamente e com mais 

eficiência, nos comunicar a longas distâncias de modo 
fácil e econômico e eliminar tarefas trabalhosas. Ao 
introduzir tecnologias digitais nos processos de trabalho 
do governo, a sociedade da informação gera transparência 
e novas oportunidades para fortalecer a democracia e 
combater a corrupção. Novas tecnologias aprimoram 
o acesso às finanças por meio de soluções bancárias 
virtuais, além de poderem ajudar os negócios locais 
a se tornarem nacionais e os regionais a se tornarem 
globais. Tudo isso é possível porque nunca, na história da 
humanidade, o acesso às informações foi tão fácil.

Quando implantadas corretamente, as ferramentas da 
sociedade da informação podem aprimorar o acesso a 
assistência médica, educação e serviços sociais para 
bilhões de pessoas.

Sociedade da 
informação, indivíduos  
e governos
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O desenvolvimento da sociedade da informação 
é um dos elementos-chave dos Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável (ODS) da ONU 
para enfrentar problemas globais. Mas isso não 
é uma solução simples e mágica que resolverá 
todos os problemas imediatamente. Somente 
as ações dedicadas e constantes dos governos, 
em colaboração com a sociedade civil e o setor 
comercial, podem promover as possíveis mudanças 
e melhorias desejadas.

Por conta da importância global das TIC e das 
mudanças futuras que elas causarão, muitos 
governos assumiram um papel de liderança no 
desenvolvimento da sociedade da informação. De 
fato, os papéis por eles desempenhados são cruciais, 
não só como facilitadores e líderes, mas também 
como estimuladores e reguladores. No entanto, 
o poder e os recursos do governo são limitados, o 
que faz com que o envolvimento de todas as partes 
interessadas, trabalhando de modo cooperativo e 
transparente, seja fundamental para o sucesso.

As principais áreas de envolvimento do governo são:

 a aprovação de novas leis;

 o apoio ao desenvolvimento do setor privado;

  a melhoria das interações entre o governo e os 
cidadãos;

  a conscientização sobre os desafios e 
oportunidades da sociedade da informação;

 o desenvolvimento de capital humano; 

 a modernização da administração pública; 

 a criação de infraestruturas de e-governança.

Objetivos a serem alcançados

Geralmente, a política para o desenvolvimento 
da sociedade da informação é chamada de 
política de informação. O objetivo da política de 
informação e dos planos de ação relacionados 
é formar uma sociedade na qual o governo 
trabalhe para os cidadãos, além de promover a 
participação e priorizar o bem-estar deles.

As metas da política de informação são:

  promover e garantir processos democráticos 
e inclusivos;

  apoiar o desenvolvimento de uma 
infraestrutura de informações;

  apoiar a formação de uma economia 
competitiva, o que inclui a transformação 
da economia tradicional e a criação de uma 
economia digital;

  apoiar o desenvolvimento das habilidades 
digitais e da educação relacionada dos 
cidadãos;

  apoiar o desenvolvimento da cultura e 
de idiomas locais, respeitando o valor da 
diversidade cultural;

  apoiar a modernização e o aprimoramento 
dos processos do governo.

A política de informação deve promover a criação 
de um ambiente social e econômico sustentável 
que, por sua vez, possa apoiar a criação de novas 
formas de empreendedorismo e sociedade civil. 
Ela deve servir para reduzir barreiras burocráticas 
e impedir a separação entre quem tem e quem 
não tem acesso à informação em grupos sociais 
ou regiões. O principal objetivo da política de 
informação é aumentar a prosperidade e o bem-
estar na sociedade.



Reunião do governo estoniano 
em Stenbocki maja

A cooperação entre o governo 
e o setor público, chamada de 
administração pública, constitui 
a parte mais importante da 
sociedade da informação. 
É a isso que nos referimos 
quando usamos o termo  
“governo digital”.

Desenvolvimento 
do governo digital

tablets, servidores, redes de telecomunicação, 
soluções de intercâmbio de documentos e dados 
e cartões de identidade inteligentes, os governos 
precisam estar prontos para alterar os próprios 
processos e implantar as regulamentações 
necessárias.

Se essas medidas não forem tomadas, os dados e as 
transações digitais perderão a função e o sentido: 
os dados não serão reutilizados, os processos de 
prestação de serviços serão copiados da era do 
papel sem mudanças, os computadores serão usados 
como máquinas de escrever, os formulários de 
inscrição serão impressos nos escritórios do governo 
e todas as informações recebidas serão reenviadas 
manualmente para nossos bancos de dados.

O problema da maioria dos projetos de governo 
digital é o fato de que eles se concentram demais 
na implantação de tecnologias. Geralmente, os 
projetos carecem de um foco na configuração 
organizacional, nos processos comerciais e no 
desenvolvimento regulatório. Ao final do processo, as 
tecnologias são implantadas e funcionam, mas não 
são integradas aos processos do governo de modo 

As pessoas costumam pensar que as únicas 
prioridades do governo digital são a tecnologia e a 
informatização do governo. Não é bem assim. Para 
ter um impacto real na sociedade, para alcançar a 
eficiência no governo e para cumprir os objetivos 
de transparência e prestação de contas em todos os 
processos governamentais, o governo digital adota 
uma abordagem muito mais ampla.

Por definição, o governo digital exige uma abrangente 
série de medidas organizacionais, regulatórias e 
tecnológicas. Para que seja possível colher todos os 
frutos das tecnologias digitais, como computadores, 



Reorganização 
de processos 
de negócio e 

gestão da 
mudança

Legislação 
de apoio

Implantação de 
tecnologias
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O problema da maioria dos 
projetos de governo digital é o fato 
de que eles se concentram demais 
na implantação de tecnologias.

sustentável e com o apoio institucional e legislativo 
adequado. Muitas vezes, os serviços de apoio não 
são implantados. Como resultado, mais tempo é 
necessário para convencer os departamentos do 
governo e os respectivos gabinetes jurídicos a 
usar as tecnologias. Além disso, o financiamento 
sustentável desaparece após a implantação, que 
geralmente é financiada por uma única fonte.

Os líderes políticos precisam apoiar todos os 
processos necessários para causar mudanças reais. 
Seus colegas nos departamentos de TIC podem 
até ser educados, esclarecidos e entusiasmados, 
mas eles não conseguem reduzir a burocracia e os 
hábitos de trabalho do governo por conta própria.

A coordenação de alto nível das atividades do 
governo digital entre os diversos departamentos do 
governo também é crucial. As ideias, os projetos 
e os programas de determinado governo precisam 
se encaixar na estrutura dele. Normas, políticas, 
leis e regulamentações devem ser desenvolvidas 
para disponibilizar em todo o país a reutilização e 
o intercâmbio de dados e a identidade digital. Os 
investimentos em infraestrutura e soluções de TIC 
precisam ser monitorados para evitar duplicação e 
excessos. Um projeto de lei adequado precisa ser 
preparado para membros dos órgãos legislativos e 
executivos do governo.

A coordenação de alto nível não tem como objetivo 
uma entidade que lide com todas as questões de TIC 
e adquira novos teclados de computador quando há 
manchas de café nos antigos. Pelo contrário: todos 
os ministros precisam atuar nesse processo. Eles 
precisam, ao mesmo tempo, apoiar com entusiasmo a 
modernização dos processos comerciais e a inovação 
dos serviços e garantir que os dados, a infraestrutura 
e os serviços on-line respeitem as estruturas comuns.

Portanto, a implantação de tecnologias é, por vezes, 
a parte mais fácil do processo.



Principais elementos 
do governo digital 

Podemos dividir os principais 
elementos do governo digital 
em duas seções. Uma seção é 
composta dos elementos digitais 
e está diretamente conectada 
à tecnologia. A outra seção é 
composta dos elementos analógicos 
e apoia a tecnologia com 
regulamentações, organização, 
financiamento, gestão da mudança, 
aumento da conscientização e 
vontade política. Essas seções não 
se opõem; muito pelo contrário, 
elas se complementam. 
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Plenário do Parlamento da 
Estônia (Riigikogu) 

Principais elementos digitais  
do governo digital 

 Bancos de dados digitais 

 Digitalização de registros 

 Solução segura de intercâmbio de dados 

 Gerenciamento de ativos de informação digital 

  Identidade digital e assinatura digital 

  Intercâmbio de documentos digitais 

  Portal do governo 

 Gateway de mensagens móveis 

 Gateway de pagamento 

 Computação em nuvem 

 Privacidade e segurança 

 Segurança cibernética 

 Redes de telecomunicação 

 Soluções setoriais 

Principais elementos analógicos  
do governo digital 

 Legislação e regulamentos 

 Cooperação com empresas 

 Organização de apoio 

 Modelos financeiros 

 Vontade política 

 Gerenciamento de mudanças 

 Aumento da conscientização 



Elementos digitais 
do governo digital 

Bancos de dados digitais 
Os bancos de dados são a espinha dorsal do governo. Os 
governos usam dados para vários finalidades: manter 
uma visão geral da população, emitir documentos de 
identidade, registrar, tributar e monitorar as atividades 
comerciais, organizar a propriedade de terras e imóveis, 
entre outras. Os bancos de dados fornecem informações 
detalhadas sobre os objetos registrados (terrenos, casas, 
veículos etc.) e permitem que os governos registrem e 
identifiquem os respectivos proprietários. A inscrição 
em um registro governamental geralmente serve como 
comprovação de propriedade de um terreno, imóvel, 
empresa ou veículo. 

Bancos de dados de alta qualidade também são uma 
ótima fonte para entender o panorama geral. Um 
registro civil com dados de boa qualidade sobre a 

população auxilia na compreensão das mudanças nas 
tendências populacionais, tanto por faixa etária quanto 
por local. A análise de veículos por parte do registro, 
por exemplo, ajuda a entender as tendências de renda 
da população: se os indivíduos estão registrando mais 
carros novos do que antes, provavelmente o patrimônio, 
a renda e a confiança deles com relação ao futuro estão 
melhorando. 

Nas últimas décadas, a maioria dos governos converteu 
os próprios dados do formato em papel no digital. 
Aqueles que ainda não o fizeram estão com esse 
processo em andamento. 

No passado, os governos mantinham seus dados 
em papel. Agora, a maior parte dos governos está 
capturando e armazenando dados no formato digital. 
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Um código numérico de identificação 
único permite que os computadores 
reconheçam e vinculem uma pessoa 
aos dados corretos. 

As ferramentas técnicas variam, incluindo desde 
planilhas simples de software de escritório até soluções 
avançadas e inovadoras. O ponto principal é que a 
implantação do governo digital exige que os dados dos 
registros sejam mantidos no formato digital, pois um 
computador não pode acessar documentos em papel 
armazenados em arquivos físicos. 

Os bancos de dados principais de um país devem 
incluir:  

 um registro civil (registro da população);  

 um registro imobiliário (edifícios, cadastro de  
  terrenos e propriedade de imóveis); 

 um registro comercial. 

Os nomes desses bancos de dados podem variar, mas as 
funções deles devem permanecer uniformes.

Geralmente, os bancos de dados principais são 
mantidos em âmbito nacional, mas em muitos países 
os dados são coletados e armazenados separadamente 
nos âmbitos estadual, provincial e municipal. 

Os registros principais, ou registros de primeiro nível, 
têm esse nome porque a maioria dos outros registros 
extrai dados deles. Os registros de segundo nível 
capturam dados específicos e geralmente os vinculam 
aos dados dos registros principais. 

Veja o exemplo de um banco de dados nacional de 
veículos, que coleta informações específicas sobre 
carros, caminhões e ônibus, conectando-as aos 
respectivos proprietários. Idealmente, os dados de um 
veículo são conectados ao número de identificação 
pessoal de um indivíduo (identificador único) e, a partir 
desse número de identificação, é possível ver todos os 
dados sobre o indivíduo que estão no registro civil. Isso 
significa que o próprio registro de veículos não precisa 
coletar os dados da pessoa (nome, data de nascimento, 
endereço residencial), mas pode extraí-los do registro 
civil e inseri-los em um determinado formulário de 
inscrição. 

Os registros principais fornecem um identificador 
único para cada pessoa, empresa e terreno, geralmente 
na forma de um código numérico. O identificador único 
de uma pessoa geralmente é chamado de “número de 
identificação pessoal”; no caso das empresas, “número 

de identificação da empresa”; e no caso dos imóveis, 
“número de identificação da propriedade”. Isso ajuda 
a diferenciar pessoas com o mesmo nome, rastrear os 
registros de uma empresa se ela mudar de nome etc. 

Há quem diga que o nome e a data de nascimento de 
uma pessoa são suficientes para identificá-la. Em muitos 
casos, isso é verdade. Mas lembre-se de que muitos 
países usam vários idiomas, cada um com as próprias 
regras de ortografia. Alguns deles têm até mesmo mais 
de um alfabeto. Esses fatores criam o risco de que as 
pessoas não sejam identificadas corretamente e os 
dados delas não sejam registrados no lugar certo. 

Um código numérico de identificação único é legível por 
máquina e permite que os computadores reconheçam e 
vinculem uma pessoa aos dados corretos. 

Manter a alta qualidade dos bancos de dados e 
atualizálos de forma contínua são ações que tornam o 
registro civil um ativo de informações essencial. Graças 
aos dados desse registro, o governo consegue entender 
os dados demográficos do país e planejar melhorias na 
assistência médica, na educação e no transporte público. 
Ele também pode usar o banco de dados civil como base 
para um registro de eleitores e para outras aplicações. 

Digitalização de registros
Se um banco de dados, como o registro da população, 
ainda estiver usando papel, como torná-lo digital? 
Geralmente, existem duas estratégias, implantadas 
paralelamente. 

Todos os novos dados são capturados no formato 
digital. Isso significa que todos os registros familiares 
(nascimentos, óbitos, casamentos etc.) serão incluídos 
no registro digital da população a partir de uma 
determinada data. 

Todos os dados existentes são digitalizados. Isso significa 
que os documentos em papel são digitalizados e os 
dados dos documentos são transferidos, manualmente 
ou com um software de reconhecimento automatizado 
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de texto, para o banco de dados enquanto medidas de 
controle de qualidade são aplicadas. O processo de 
digitalização volta no tempo sistematicamente. Os 
dados são capturados passo a passo, dos documentos 
mais recentes aos mais antigos. Ao mesmo tempo, os 
dados também são capturados de documentos mais 
antigos, mediante solicitação, como no caso do registro 
de casamentos, óbitos etc. 

Vários países e regiões, incluindo a União Europeia, 
estão implantando um princípio chamado “apenas 
uma vez”. Isso significa que o governo solicita dados 
de indivíduos apenas uma vez e, depois disso, todas 
as agências governamentais os compartilham. Isso 
também quer dizer que o governo não registra os mesmos 
dados, como o endereço residencial de uma pessoa, em 
vários bancos de dados, mas em apenas um: o registro 
civil. Ao prestarem serviços, outros departamentos 
governamentais solicitam o endereço do indivíduo ao 
registro civil, e não mais ao indivíduo. O sistema reduz 
a carga sobre indivíduos e empresas e elimina os riscos 
relacionados à duplicação e à qualidade dos dados. Se 
o endereço residencial de uma pessoa for registrado de 
maneira diferente em dois registros, como saber qual 
registro está correto? 

Quem possui os dados de indivíduos e empresas? Os 
indivíduos e as próprias empresas. O governo apenas 
coleta e organiza os dados. 

Muitas vezes, os governos não querem revelar os dados 
que armazenam. Essa não é a abordagem correta. Em 
primeiro lugar, as pessoas têm o direito de saber quais 
dados o governo coletou sobre elas. Além disso, quando 
o governo concede às pessoas acesso aos dados delas, 
a chance de os dados permanecerem corretos aumenta, 
pois as próprias pessoas corrigem os erros. 

Solução segura de intercâmbio 
de dados
Se os dados estiverem no formato digital e forem 
transferidos entre bancos de dados, o intercâmbio desses 
dados precisará ser seguro.

Uma solução segura de intercâmbio de dados 
(geralmente chamada de Solução de Interoperabilidade) 
não é um superbanco de dados que consolida todos 
os dados de outros bancos de dados. A ideia de um 
superbanco de dados é perigosa, embora possa parecer 
atraente para o governo, pois todos os dados podem ser 
acessados facilmente e estão em um só lugar. Mas isso 
traz altos riscos. Os dados podem ser destruídos por 
falha técnica ou ataque. 

Eles também podem ser alterados ou copiados 
ilegalmente. Embora esses riscos sejam inerentes a 
bancos de dados pequenos, o risco de danos totais a 
um superbanco de dados é muito maior. 

Eles também podem ser alterados ou copiados 
ilegalmente. Embora esses riscos sejam inerentes a 
bancos de dados pequenos, o risco de danos totais a 
um superbanco de dados é muito maior. 

Por esse motivo, os governos precisam de modelos 
seguros de intercâmbio de dados. 

Uma solução adequada de intercâmbio seguro de dados 
deve atender aos seguintes critérios: 

  O remetente e o destinatário dos dados devem ser 
registrados e verificados. Ambas as partes devem 
ser identificadas por meio de procedimentos e 
mecanismos acordados. 

  O intercâmbio de dados deve ser criptografado, 
garantindo a confidencialidade. Se alguém tentar 
roubar ou copiar os dados enquanto eles estiverem 
em trânsito, os dados deverão ser ilegíveis. 

  As transações de dados devem ter carimbo de data/
hora. O carimbo de data/hora confirma o horário da 
transação de dados. Ao adicionar esse carimbo aos 
dados, é possível verificar posteriormente o estado 
original deles. 

  Os registros eletrônicos devem ser gravados e 
arquivados para garantir uma trilha de auditoria 
legal. Deve sempre ser possível rastrear quem fez o 
quê. 

Como a solução segura de intercâmbio de dados 
de um país é uma das partes críticas da respectiva 
infraestrutura de informações, requisitos de alto nível 
se aplicam ao sistema: 

Não pode haver nenhum ponto único de falha. Mesmo que 
um centro de informática central do governo fique sem 
energia, o sistema precisa se manter em funcionamento 
e disponível. 

Precisa haver um motivo legal para solicitações e respostas 
de dados. O intercâmbio de dados precisa ter respaldo 
legal, pois as manifestações de intercâmbio de dados 
surgem no dia a dia. Se alguém estiver vendendo uma 
casa, o título poderá ser verificado por meio do registro 
de imóveis. Se a transação for digital e, posteriormente, 
surgir uma contestação, as partes precisarão ter 
condições de verificar se o proprietário é o vendedor. 



Gerenciamento de ativos de 
informação digital

Juntamente com uma solução segura de intercâmbio 
de dados, um país deve estabelecer o gerenciamento 
de ativos de informação digital. 

Os ativos de informação digital incluem: 

  Informações sobre bancos de dados (registros) 

 Informações sobre serviços 

 Informações sobre direitos de usuários 

Os ativos de informação digital são gerenciados no 
registro central. 

As informações sobre bancos de dados permitem 
que o governo monitore em qual registro os dados 
estão registrados e acessíveis. Essa parte do registro 
central é chamada de “registro de metadados de 
bancos de dados”. Esse registro não coleta dados 
reais, mas registra tipos de dados como “número de 
placa de veículo”, “número de passaporte” etc. 

As informações sobre serviços são armazenadas no 
catálogo de serviços. Elas contêm descrições de 
todos os serviços on-line e usam dados de outros 
bancos de dados. Além disso, elas registram a base 
jurídica dos serviços. Para garantir a segurança 
e a privacidade, todos os serviços precisam ser 
aprovados antes do lançamento por uma autoridade 
independente de proteção de dados e segurança 
digital. 

As informações sobre direitos de usuários também são 
armazenadas no catálogo de serviços. Elas definem 
os direitos de usuários de máquina para máquina, 
fornecem acesso a registros e outros bancos de 
dados e coletam informações referentes a serviços. 

Identidade digital
A identidade digital move a identidade física tradicional 
para o mundo digital. 

Precisamos comprovar nossa identidade em diversas 
situações: ao entrar em escritórios, efetuar pagamentos, 
atravessar fronteiras, enviar solicitações de serviços 
governamentais ou comerciais etc. 

No mundo físico, a identidade geralmente é confirmada 
com a comparação da foto em um documento de 
identidade (passaporte, carteira de identidade) com 
o rosto da pessoa. No mundo virtual, como as partes 
nem sempre se veem, precisam de outros meios para 
se identificarem, sejam elas cidadãos, clientes ou 
consumidores. 

Por conta do crescimento dos serviços on-line, a 
identidade digital está se tornando cada vez mais 
relevante. Tanto governos quanto empresas buscam 
maneiras de identificar membros e clientes no mundo 
on-line. 

A identidade digital tem duas funções principais. 

A primeira delas é comprovar sua identidade na esfera 
virtual para que o sistema de computadores com o 
qual você interage reconheça você como usuário (por 
exemplo, um cliente do banco) e associe você à sua 
conta de usuário (por exemplo, sua conta bancária). 

A segunda delas é verificar transações virtuais, como 
transações bancárias, solicitações de serviços 
governamentais, compras na internet etc. 

Existem duas opções principais para o desenvolvimento 
da identidade digital. 

A primeira opção é a identidade digital desenvolvida 
pelo indivíduo. As pessoas dependem cada vez mais do 
acesso à internet e são capazes de confirmar a própria 
identidade em formato digital. 
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Juntos, Google, Facebook e Microsoft são responsáveis 
pela intermediação de mais de um bilhão de 
“identidades”, um número que só é superado pelas 
populações combinadas de China e Índia. As taxas de 
penetração do Facebook em alguns países da África 
subsaariana são mais altas do que os índices de registro 
de nascimentos. Constantemente, pessoas criam novas 
identidades on-line para adquirir ingressos, fazer 
compras, receber notícias etc. Essa opção não depende 
de uma conexão a uma identidade física.

A segunda opção é uma identidade digital conectada 
de modo seguro a uma identidade física e que seja da 
confiança do governo.

digital, visto que as transações on-line exigem muito 
mais confidencialidade. Além disso, as regras bancárias 
exigem que as instituições financeiras “conheçam o 
cliente”. Para transações com o governo, o tipo de 
identidade fornecida pelo banco é muito mais aceitável 
(desde que o governo realmente acredite que os bancos 
conhecem os próprios clientes).

Uma identidade digital forte e confiável deve ser 
fornecida pelo governo. Além disso, a identidade deve 
se basear em dados pertinentes de gestão da população 
e registro civil.

Uma identidade digital forte é uma extensão da 
identidade tradicional. Os instrumentos de identidade 
digital, como documentos de identificação eletrônicos, 
inteligentes e móveis, são novos tipos de documento 
que possibilitam que os indivíduos realizem ações no 
mundo virtual.

Para se manter relevante, preciso e atualizado, o 
registro civil tradicional exige gestão e financiamento 
permanentes e sustentáveis. Não pode haver 
interrupções. Os dados estão em mudança constante, 
à medida que pessoas nascem, morrem, se casam, se 
divorciam e mudam de nome diariamente. O registro 
adequado permite um acompanhamento contínuo 
e permanente dos indivíduos, seguindo-os desde o 
nascimento, passando pela emissão de documentos em 
uma fase posterior da vida, até a morte.

Uma identidade digital só poderá funcionar se tiver o 
respaldo de um registro civil adequado.

Nos últimos anos, muitos países trabalharam na criação 
de um registro civil computadorizado, abrangente, 
centralizado e conectado em rede. Esse tipo de 
registro é chamado, geralmente, de “registro nacional 
da população” ou “registro nacional de identidade”. 
Ele permite que autoridades civis e outras autoridades 
de registro, como aquelas que registram residências e 
emitem passaportes, usem uma única plataforma para 
coletar, processar e reter as informações de identidade 
pessoal. O registro civil serve como a espinha dorsal de 
um sistema nacional de registro da população. Como 
parte da implantação desse sistema, muitos governos 
distribuíram cartões de identidade à população. Os 
modelos mais recentes desses documentos são cartões 
inteligentes com chips compatíveis com leitura 
por máquina que frequentemente contêm, além dos 
campos de dados visíveis no cartão (como a fotografia 
da pessoa), outros campos que só podem ser lidos por 
determinados funcionários do governo (como policiais 
equipados com leitores de cartão portáteis).

Uma verdadeira identidade digital é aquela que pode 
ser usada on-line com segurança.

Esses dois tipos de identidade digital não são 
incompatíveis. Há espaço para ambos. Em contextos 
como Facebook ou Twitter, um indivíduo apresenta 
a própria identidade da forma que prefere, não 
havendo obrigação por parte de outros usuários 
ou organizações de confiar nessa identidade. Essa 
identidade também pode ser usada como método de 
verificação. Por exemplo, se alguém paga para acessar 
conteúdo da internet (músicas, filmes ou outros tipos 
de entretenimento) e conecta as informações de 
pagamento à identidade do Facebook, isso é suficiente 
para que o provedor de conteúdo autorize acesso on-
line adicional. O provedor não precisa desenvolver o 
próprio sistema de nomes de usuário e senhas.

Para os governos, até que ponto essas “identidades 
autodeclaradas” são reconhecidas ainda é uma questão 
em aberto.

Existem outras opções que ficam em posição 
intermediária em relação às duas mencionadas acima.

Para clientes on-line, as instituições financeiras 
geralmente oferecem as próprias formas de identidade 

Documento de identificação 
eletrônica nacional da Estônia
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Os cartões inteligentes com chips compatíveis com 
leitura por máquina são os instrumentos mais comuns de 
identidade digital. Geralmente, os cartões inteligentes 
têm duas funções. Eles exibem uma identidade visual 
(o nome impresso, a data de nascimento, a foto etc.) e 
contêm no chip uma identidade digital (um conjunto de 
dados e software protegido por criptografia). Para usar 
um cartão inteligente, o titular precisa ter um leitor de 
cartão no próprio computador e um software especial, 
geralmente gratuito e disponível publicamente. O 
próprio cartão contém um tipo específico de software 
individualizado, chamado de chave.

Para iniciar uma transação confiável, o computador do 
titular do cartão precisa estar conectado à internet. O 
titular identifica-se com um número de identificação 
pessoal (PIN, na sigla em inglês). Uma série de consultas 
automatizadas, invisíveis para o titular do cartão, é 
realizada para verificar se o cartão não está bloqueado 
ou inativo e se os certificados são válidos. Contanto que 
não haja problemas, a identidade é aprovada, e o usuário 
pode começar a usar os serviços on-line.

Um procedimento semelhante ocorre quando uma 
pessoa fornece uma assinatura digital.

Muitas pessoas ao redor do mundo não têm acesso a 
computadores, usando, em vez disso, telefones celulares 
e redes móveis. Globalmente, existem quase 5 bilhões 
de usuários de telefones celulares. Isso significa que 
quase toda a população adulta do mundo inteiro tem 
ou terá em breve um telefone celular. Para reconhecer 
o usuário e o número de telefone, esses dispositivos 
usam cartões SIM (em inglês, “SIM” significa “módulo 
de identificação do assinante”).

A identidade móvel é uma solução que combina os 
recursos de telefones celulares e a identidade digital. 
Para permitir que os telefones celulares armazenem uma 
identidade digital, um conjunto criptografado de dados 
e software, semelhante ao usado em cartões inteligentes, 
é transferido para o cartão SIM do telefone. O teclado 
do telefone é usado para informar um PIN, o qual ativa 
a transação digital e identifica o usuário. A própria 
transação pode ser visualizada na tela do telefone.

Tipos de identidade digital:

As chaves para o sucesso de uma identidade digital 
forte são a gestão adequada da população e um registro 
civil de alta qualidade. A etapa crítica é conectar as 
identidades físicas às identidades digitais. A mesma 
agência governamental deve ser responsável por emitir 
os documentos físicos e os digitais, os quais, conforme 
descrito acima, podem assumir uma só forma: o cartão 
inteligente.

Muitos países já estão emitindo passaportes com 
um chip que contém dados biométricos. Esse chip 
oferece outras fontes de verificação para os oficiais 
alfandegários além dos dados presentes no passaporte. 
No entanto, passaportes com informações digitais não 
são considerados documentos de identidade digital, 
pois não permitem transações digitais por parte do 
titular do passaporte, o qual não pode se identificar on-
line nem fornecer uma assinatura digital usando apenas 
o documento.

Uma identidade digital forte só 
poderá funcionar se tiver o respaldo 
de um registro civil adequado.



Assinatura digital 

A assinatura digital é um dos principais elementos do 
governo digital. 

Uma assinatura digital tem o mesmo significado 
no mundo digital que uma assinatura escrita à mão 
no mundo tradicional. Como não podemos assinar 
documentos em uma tela de computador com uma 
caneta, precisamos de uma solução mais sofisticada. 

Com uma assinatura digital, indivíduos e 
organizações podem assinar documentos 
eletrônicos, confirmar transações on-line etc. 

Uma assinatura digital é usada com mais frequência 
quando há necessidade de confirmar uma transação 
(aprovar um pagamento bancário, assinar um contrato 
etc.) e memorizá-la para o futuro (garantindo que um 
contrato seja assinado por ambas as partes). 

Uma assinatura digital válida proporciona ao 
destinatário a confiança de que as mensagens 
ou o documento foram criados por um indivíduo 
conhecido, foram sem dúvida assinados e não 
foram alterados em trânsito. Geralmente, uma 
assinatura digital também documenta a hora exata 
da assinatura, incluindo um carimbo de data/hora.
 

Às vezes, as assinaturas digitais são chamadas 
de assinaturas eletrônicas. Mas há uma diferença 
importante. Uma assinatura eletrônica pode ser 
simplesmente um nome inserido em um documento 
eletrônico (como inserir uma imagem da assinatura 
por escrito em um documento PDF), enquanto 
uma assinatura digital é validada pelo governo e 
protegida por criptografia. 

Nos serviços on-line da maioria dos governos, ela 
é suficiente para simplesmente identificar um 
cidadão. Em países avançados, os serviços on-line 
exigem identificação digital, o que significa que os 
cidadãos precisam assinar digitalmente. 

É necessário enfatizar que o uso de assinaturas 
digitais não se limita a transações com o governo. 
Muito pelo contrário: em países que passaram a usar 
assinaturas digitais, a maioria delas é usada para 
transações entre empresas (assinatura de contratos, 
documentos de entrega etc.) ou transações entre 
empresas e consumidores (contratos de venda, 
contratos de serviço etc.). 
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Fatores de sucesso 
Entre todas as questões técnicas e regulatórias, 
as principais perguntas parecem ser sobre como 
tornar as assinaturas digitais mais acessíveis à 
população em geral e que tipos de serviços as 
pessoas e empresas privadas podem usar com a 
assinatura digital. 

Ao que parece, o melhor modelo é fornecer 
ferramentas de assinatura digital à população 
em geral como parte da implantação de cartões 
inteligentes. Isso significa que as ferramentas de 
assinatura digital são armazenadas em cartões 
inteligentes, e as pessoas recebem as ferramentas 
incluídas no cartão físico. Dessa forma, todos 
têm acesso a uma assinatura digital, mas mantêm 
o direito de decidir se desejam usá-la. Se as 
pessoas precisarem solicitar separadamente 
uma assinatura digital (e provavelmente pagar 
uma taxa adicional), as barreiras financeiras e 
burocráticas adicionais minimizarão todas as 
vantagens possíveis. 

A disponibilidade de serviços é outro fator 
importante. As experiências mostram que, se os 
serviços governamentais estiverem disponíveis 
on-line, as pessoas começarão a usá-los. A 
disponibilidade de portais e outros sistemas on-
line para a assinatura de documentos e contratos 
também desempenha um papel muito importante. 

A cooperação com bancos, empresas de 
telecomunicações e prestadores de serviços 
de utilidade pública também pode aumentar 
significativamente o uso da identidade digital 
e das assinaturas digitais, pois essas entidades 
possuem uma enorme base de clientes (quase 
todos são clientes dessas empresas). Essas 
entidades geralmente têm muito interesse no uso 
da identidade digital e das assinaturas digitais 
fornecidas pelo governo para oferecer os serviços 
on-line e ficam felizes em compartilhar os custos 
com o governo. 

Com cada  
assinatura digital, a 

sociedade economizará 
pelo menos US$ 1. 
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Hoje em dia, cada vez mais
pessoas usam smartphones e
tablets para navegar na web. As
ferramentas de desenvolvimento
de sites já permitem ajustar
a apresentação de um site de
acordo com a tela e o navegador
em uso. Essas soluções adaptáveis
ajudam quem usa telas pequenas
e dispositivos móveis.

Portal do governo 
O ponto de acesso central aos serviços on-line de um 
governo é o portal de serviços do governo. Esse portal 
funciona como um gateway de informações central 
para todos os serviços governamentais, tanto off-line 
quanto on-line, embora não seja necessariamente 
o único ponto de acesso aos serviços digitais do 
governo. Para oferecer uma boa visão geral dos 
serviços e não confundir os usuários com um labirinto 
de páginas da web, a prática recomendada é limitar 
o portal ao menor número possível de páginas. 

O valor das informações off-line sobre os serviços, 
ou seja, informações escritas e não interativas, 
geralmente é subestimado. Essas informações devem 
ser claras, bem organizadas e bem apresentadas. Elas 
devem ajudar as pessoas a entender como o governo 
pode auxiliá-las em várias situações: registrar um 
nascimento, casar, encontrar um emprego, fazer 
uma consulta médica, candidatar-se à universidade, 
vender um carro etc. Elaborar esses tipos de textos 
informativos com clareza é uma arte. 

Um problema comum para o governo é como 
descrever os serviços de uma maneira que os cidadãos 
consigam entender. Veja um exemplo: uma pessoa 
que vive na zona rural não tem dinheiro suficiente. 
Ao descrever a resposta para esse problema, o 
governo escreve sobre “medidas que viabilizam um 
melhor acesso a recursos em regiões rurais remotas 
para cidadãos com educação financeira limitada”. 
O leitor, que pode ter uma educação limitada, 
entenderá o que o programa disponível faz na 
prática? 

Existem diversas organizações governamentais em 
todos os países. Cada uma costuma usar a própria 
nomenclatura e desenvolver a própria presença 
online com o próprio visual. Esses sites individuais 
podem ser ótimos, mas apresentar estilos muito 
diferentes. Essa é a imagem unificada que os 
governos estão procurando? 

Em países ao redor do mundo, as agências 
governamentais usam cada vez mais layouts e 
vocabulário semelhantes nos sites, com o apoio de 
diretrizes visuais e técnicas. Os sites geralmente 
são baseados em uma plataforma técnica uniforme, 
mas nem sempre. O desenvolvimento de conteúdo 
continua sendo responsabilidade de um determinado 
ministério ou agência próximos aos recursos de 
informação. 

Intercâmbio de  
documentos digitais

O intercâmbio de documentos digitais permite a 
troca segura e garantida de documentos digitais 
entre instituições governamentais. 

As instituições governamentais desenvolvem 
documentos em computadores e, se forem avançadas, 
em sistemas de gerenciamento de documentos 
digitais. Mas, no final, elas ainda imprimem cartas 
em papel timbrado oficial e as enviam pelo correio 
para outras filiais. Quando as cartas são recebidas, 
elas são digitalizadas e as cópias são distribuídas.

Em casos melhores, os documentos eletrônicos são 
enviados por e-mail, mas ainda assim, o remetente 
e o destinatário não podem garantir facilmente o 
envio e a entrega adequados sem a confirmação 
manual.

As soluções de intercâmbio de documentos digitais 
resolvem esses problemas, proporcionando entrega 
e recebimento garantidos de documentos digitais. 
Isso funciona como um catálogo de endereços. 
Depois que um documento é criado e aprovado, o 
auxiliar digital do escritório seleciona no catálogo 
de endereços do sistema o nome do destinatário 
e envia o documento como um anexo. O sistema 
fornece uma confirmação de envio e entrega.
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Também vale a pena refletir sobre o número de 
sites de que um governo precisa. Com muito 
esforço, o Reino Unido conseguiu reduzir o número 
de sites do governo central de 474 (em 2013) para 
281 (no final de 2016). 

A harmonização de textos on-line que explicam os 
serviços do governo é outro desafio enorme, que 
exige dedicação e cooperação dentro do governo. 
Vários governos desenvolveram guias para auxiliar 
funcionários e fornecer práticas recomendadas. 
Alguns governos oferecem uma central de 
atendimento durante o período de transição. 
Atingir esse objetivo exige a definição de tarefas, 
a implantação de cronogramas e a alocação de 
recursos. 

Do ponto de vista técnico, os portais 
governamentais geralmente são divididos em 
duas camadas: uma camada de apresentação e 
uma de serviços. 

A camada de apresentação fornece informações 
visuais sobre os serviços. 

A camada de serviços permite o uso de serviços por 
meio de um modelo de aplicativo, consultas de dados 
e envio. Se separadas adequadamente, as alterações 
na camada visual (novos gráficos, novo texto) não 
afetam a operação técnica do portal. 

Hoje em dia, cada vez mais pessoas usam smartphones 
e tablets para navegar na web. As ferramentas de 
desenvolvimento de sites já permitem ajustar a 
apresentação de um site de acordo com a tela e o 
navegador em uso. Essas soluções adaptáveis ajudam 
quem usa telas pequenas e dispositivos móveis. 

Pelas razões acima expostas, nunca é cedo demais para 
começar a desenvolver o site principal de um governo. 
Embora os primeiros serviços on-line possam estar 
prontos somente após um ou dois anos, a organização 
das informações deve começar imediatamente. 
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Gateway de mensagens móveis 
Para se beneficiar do uso generalizado de telefones 
celulares e garantir a disseminação mais rápida possível 
de mensagens do governo, é necessário desenvolver 
gateways de mensagens móveis. A principal função de 
um gateway de mensagens móveis é permitir o envio 
de mensagens curtas (SMS) diretamente do portal do 
governo para redes móveis. Um exemplo comum disso: 
um departamento do governo preparou um documento, 
como uma carteira de habilitação renovada, que está 
pronto para ser retirado. Enviar um SMS é uma forma 
rápida e conveniente de informar o destinatário. Como 
sabemos, a maioria das pessoas mantém o celular o 
tempo todo por perto. 

Esse tipo de serviço pode ser uma adição à notificação 
por e-mail. 

Um gateway de mensagens móveis também permite 
o envio de mensagens em massa à população de 
uma determinada área (por exemplo, no caso de uma 
emergência ou um desastre natural). 

O principal recurso técnico de um gateway de mensagens 
móveis é a capacidade de converter mensagens de 
e-mail em mensagens SMS e, ao mesmo tempo, lidar 
com o fato de que as tecnologias envolvidas podem 
variar. 
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Gateway de pagamento
Um gateway de pagamento permite que os governos 
recebam formulários de inscrição on-line juntamente 
com a taxa associada. 

Um governo cobra taxas de indivíduos e empresas 
pela maioria dos serviços que oferece. Se uma 
inscrição é enviada manualmente em um escritório 
físico, um funcionário da recepção geralmente cobra 
a taxa, em dinheiro ou cartão de crédito. 

Nos serviços on-line, um procedimento semelhante 
ocorre. Na fase final do envio de uma inscrição 
on-line, o gateway de pagamento gera, de modo 
integrado, links de pagamento para o banco, o 
provedor de pagamentos móveis ou a operadora de 
cartão de crédito/débito do solicitante. O usuário 
seleciona a forma de pagamento desejada, e o 
gateway de pagamento executa o pagamento com 
todas as informações relacionadas necessárias. 
Após o pagamento ser executado, o gateway envia 
uma confirmação ao departamento do governo. 

Um gateway de pagamento acelera a entrega 
de serviços governamentais. Embora o dinheiro 
transferido da conta bancária do indivíduo para o 
governo possa chegar alguns dias depois, o banco 
ou outra instituição financeira pode confirmar e 
garantir o pagamento imediatamente, permitindo 
que o governo forneça o serviço sem demora. 

Computação em nuvem 
A computação em nuvem é um tipo de computação 
baseada na internet que fornece recursos e dados 
compartilhados de processamento de computadores com 
computadores e outros dispositivos sob demanda.
 
As soluções de computação em nuvem mais conhecidas 
e populares são, entre outras, Gmail, Dropbox e Flickr, 
que permitem aos usuários armazenar e compartilhar 
os próprios dados on-line. Isso é útil quando o usuário 
não tem uma infraestrutura física de computadores 
em grande escala (servidor, armazenamento de dados, 
capacidade de processamento de dados) localmente e, 
portanto, a infraestrutura física existe em outro lugar: 
na “nuvem”. Esse serviço externo reduz drasticamente 
os investimentos em data centers, hardware e software 
e diminui os custos de pessoal.  

A computação em nuvem oferece muitas vantagens 
para governos, empresas e consumidores, como 
custo-benefício, flexibilidade, escalabilidade e 
desenvolvimento e teste mais rápidos de novas 
soluções que possibilitam a inovação. Vários países já 
têm uma agenda de desenvolvimento da computação 
em nuvem para o governo e estão tomando medidas 
para implantá-la. Para o governo, a computação em 
nuvem oferece melhores serviços com menos recursos. 

A tecnologia de computação em nuvem já está 
bastante madura. Para o governo, existem dois 
problemas principais: a localização física dos dados e 
a disponibilidade deles. 

Em muitos países, a legislação exige que o governo 
armazene os dados dentro do território físico do país. 
Existem motivos para isso. Com o Gmail, o Flickr e 
outros serviços semelhantes, não sabemos onde os 
dados estão localizados, pois essas empresas mantêm 
data centers em todo o mundo. Para armazenar as fotos 
das férias de uma pessoa, isso não é um problema. Mas 
se os dados compreenderem o registro civil nacional 
de um país, a localização deles poderá se tornar uma 
questão problemática, pois as agências de aplicação 
da lei poderão ter o direito de exigir acesso aos dados 
armazenados dentro das fronteiras do país. E, para elas, 
não importa a quem os dados pertencem. 

Outro problema é a disponibilidade dos dados. 
Dados críticos como os dos registros principais 
devem estar disponíveis 24 horas por dia e 7 dias por 
semana, sem obstáculos nem atrasos. No caso de um 
ciberataque contra um país, por exemplo, as conexões 
internacionais com a internet provavelmente seriam 
desativadas imediatamente para evitar novos ataques. 
Nesse caso, os dados não poderiam ser recuperados 
da nuvem. 

Uma solução para esse desafio é criar uma nuvem do 
governo. 

Uma nuvem do governo, localizada fisicamente dentro 
do país, garantiria soluções em nuvem convenientes e 
seguras para instituições governamentais e provedores 
de serviços essenciais. A nuvem do governo pode ser 
configurada e gerenciada pelo próprio governo, por 
entidades privadas ou com base em um modelo híbrido. 
Se configurada e executada corretamente, ela pode 
fornecer serviços com eficiência e garantir economias 
reais. 
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Os seguintes princípios devem ser 
considerados e implantados: 

  Confidencialidade: os dados devem 
ser armazenados e protegidos 
adequadamente, e somente pessoas 
autorizadas devem ter acesso a eles. 

  Integridade: os dados devem ser 
registrados conforme são apresentados 
e apenas pessoas autorizadas devem 
fazer alterações, as quais devem ser 
rastreáveis à pessoa que as fez. 

  Acessibilidade: os dados devem ser 
acessíveis para os serviços sem 
obstáculos nem atrasos. 

Privacidade e segurança 
Devido às possibilidades cada vez maiores de uso 
da tecnologia da informação, a privacidade dos 
indivíduos, assim como a segurança e a integridade 
dos dados, devem ser sempre priorizadas. 

O desafio da privacidade digital pode ser tratado da 
seguinte maneira: 

Como os governos coletam grandes volumes de 
dados de indivíduos e organizações, é necessário 
que haja confiança mútua entre o governo e os 
proprietários dos dados, ou seja, indivíduos e 
organizações. 

Os governos têm interesse em motivar os 
proprietários dos dados a fornecer dados corretos e 
atualizados. E ambas as partes estão interessadas em 
garantir que os dados sejam mantidos e gerenciados 
com segurança. 
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Segurança cibernética
A segurança cibernética não existe isoladamente. 
Ela é uma parte fundamental do desenvolvimento 
do governo digital e apoia a inovação digital. A 
segurança cibernética não é um freio que desacelera a 
digitalização, mas sim um acelerador que possibilita a 
rápida inovação digital. 

Os riscos relacionados à segurança cibernética estão 
crescendo rapidamente. Alguns incidentes cibernéticos 
são causados por erro humano ou falha técnica. Outros 
podem ser organizados por criminosos ou terroristas. Os 
governos podem usar recursos ofensivos cibernéticos 
como parte de operações militares especiais. Essas 
ameaças afetam diretamente o funcionamento normal dos 
sistemas nacionais de informação e comunicação e, por 
meio desses sistemas de TIC (Tecnologias da Informação 
e Comunicação), serviços eletrônicos como passaporte, 
migração e controle alfandegário nas fronteiras. 

As mesmas ameaças também podem afetar a 
infraestrutura crítica geral e os serviços essenciais, 
como a produção e distribuição de eletricidade, os 
sistemas de água potável e esgoto, os sistemas de 
vendas e bombas de postos de gasolina, as caixas 
registradoras de supermercados, os caixas de bancos 
e muitos outros sistemas que usam ferramentas de 
internet e TIC para operar. 

Se esses sistemas críticos ou serviços essenciais não 
funcionarem adequadamente, o governo, a economia 
e o estilo de vida de um país poderão ser afetados 
negativamente. 

Para se preparar para esses riscos, os governos estão 
desenvolvendo estruturas políticas nacionais de 
segurança cibernética para todo o país. Essas estruturas 
ajudam a definir como as atividades relacionadas à 
segurança cibernética devem ser organizadas e como os 
papéis e responsabilidades devem ser compartilhados 
entre as instituições. 

Para gerenciar ameaças cibernéticas, os países precisam 
ter leis apropriadas e entidades governamentais 
responsáveis pela segurança cibernética básica e pelo 
gerenciamento de incidentes. É necessário que haja leis 
e agências especificamente para combater o cibercrime 
e o ciberterrorismo. Além disso, as forças militares 
devem ter capacidade, mão de obra e legislação de 
apoio para proteger o ciberespaço nacional. Em outras 
palavras, a segurança cibernética precisa ser integrada 
ao sistema nacional de segurança e proteção. 

A segurança cibernética básica envolve o 
comportamento digital dos funcionários do governo, que 

é um fator crítico. Isso inclui não só direitos de acesso 
e logins seguros nos bancos de dados do governo, mas 
também visitas a sites suspeitos com computadores 
do governo e até mesmo bloquear o computador antes 
de sair para o almoço. Isso significa estabelecer uma 
cultura positiva de segurança cibernética. 

Uma cultura positiva de segurança cibernética 
deve ser criada no âmbito organizacional, pois toda 
organização tem um papel a desempenhar na garantia 
da segurança cibernética. As organizações gerenciam 
os processos de trabalho e também os sistemas de TIC 
que viabilizam esses processos. Isso significa que as 
organizações precisam analisar os riscos cibernéticos 
e tomar medidas para minimizá-los. O objetivo deve ser 
prevenir incidentes cibernéticos, implantando padrões 
de segurança da informação e adquirindo sistemas de 
TIC com design seguro. É importante também ensinar 
aos funcionários como seguir as regras básicas de 
segurança cibernética e criar procedimentos e recursos 
para o gerenciamento de incidentes. 

No âmbito individual, um risco significativo à segurança 
cibernética é o roubo de identidade digital. Ele pode 
ocorrer na forma de uma tentativa de roubar informações 
financeiras ou de outra natureza do titular de uma 
conta on-line, atividade conhecida como phishing. 
Isso geralmente ocorre com o envio de e-mails falsos 
de aparência oficial para as pessoas, solicitando que 
enviem, por exemplo, as informações de login bancário. 

Outro cenário envolve invadir a rede social ou a conta 
de e-mail de alguém e usá-la para enviar mensagens 
inapropriadas ou assediar pessoas, incluindo o 
proprietário da conta, constrangendo-o. Embora esses 
incidentes possam não causar danos econômicos, 
eles podem prejudicar as relações sociais, provocar 
sofrimento emocional e até induzir suicídios. Os riscos 
de perda da identidade digital e invasão de contas 
são particularmente altos quando os computadores 
são compartilhados, como nas escolas, em pontos de 
acesso público à internet ou mesmo entre uma família 
em casa. 

Para lidar com o problema, é necessário conscientizar os 
indivíduos sobre esses riscos desde cedo. Os desafios, 
riscos e estratégias de mitigação devem ser discutidos 
nas escolas e na mídia pública. Muitos países criaram 
um cargo de policial especializado na web dentro 
do departamento de polícia. Esses oficiais estão 
disponíveis 24 horas por dia e 7 dias por semana para 
responder rapidamente às solicitações de assistência 
dos cidadãos em casos de roubo de identidade, assédio 
nas mídias sociais etc. 
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Redes de telecomunicação

Oferecer acesso à internet é um fator-chave para 
o desenvolvimento da sociedade da informação. 
Isso também serve como base para oferecer e usar 
serviços de governo digital.

Geralmente, o acesso à internet é fornecido por 
empresas que operam redes de telecomunicação. 
Esse tipo de acesso pode ser oferecido por meio de 
redes com fio ou móveis.

No caso de uma rede com fio, o computador ou 
outro dispositivo é conectado à rede de modo direto 
(a cabo) ou com os últimos metros em casa ou no 
escritório sendo cobertos por uma conexão de ponto 
de acesso sem fio (Wi-Fi).

No caso de uma rede móvel, os dispositivos utilizam 
tecnologias de telefone celular conectadas à rede 
de uma operadora de telefonia móvel.

Para entendermos melhor a estrutura das redes de 
telecomunicação, podemos analisar a natureza 
dessas redes conforme descrito abaixo.

A última geração de redes de banda larga é composta 
geograficamente de três partes distintas: 

 Rede de backbone nacional 
  Rede de backbone regional (middle mile, 

backhaul) 
 Rede de acesso (conexões last mile)

Oferecer acesso à internet 
é um fator-chave para o 
desenvolvimento da sociedade 
da informação.
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A rede de backbone nacional conecta as redes 
de backbone regionais em cidades e centros 
metropolitanos. Os equipamentos usados na rede 
de backbone nacional possibilitam o transporte e 
o intercâmbio de grandes volumes de dados entre 
diferentes locais e operadoras.

A rede de backbone regional conecta diversas redes 
de acesso, agregando o tráfego local mais acima na 
rede. Ela é o elo entre as redes de acesso e a rede 
de backbone nacional. A rede de backbone regional 
também conecta entre si os dispositivos de rede 
de uma determinada região, permitindo o fluxo do 
tráfego de dados entre eles.

A rede de acesso é o ponto mais próximo ao cliente 
e conecta os dispositivos do cliente ao ponto de 
conexão da rede de backbone regional mais próxima. 
As redes de acesso podem ser divididas em dois 
tipos: com e sem fio.

Redes com fio

Nas últimas duas décadas, houve o desenvolvimento 
de diversas tecnologias (por exemplo, xDSL, 
vectoring e GFast) que possibilitaram o transporte 
de mais dados com maior qualidade por meio 
de linhas de cobre. Como resultado, a capacidade 
de transmissão dos cabos de cobre aumentou 
drasticamente. Infelizmente, o desenvolvimento 
nessa área chegou a um ponto em que as leis da 
física impediam avanços adicionais, ou seja, outros 
avanços na capacidade de transmissão de dados via 
cobre a longas distâncias não eram mais possíveis.

A disseminação da internet também resultou 
na adoção de tecnologias como o Docsis, que 
possibilitaram o transporte de dados por meio de 
redes de TV a cabo (cabo coaxial). Essa tecnologia 
gerou a concorrência entre empresas de telefonia 
em regiões que tinham uma rede de TV a cabo. 
Os cabos coaxiais oferecem maior capacidade de 
transmissão do que as linhas de cobre, mas uma 
rede de TV a cabo é compartilhada entre os clientes. 
Por esse motivo, as redes de TV a cabo atuais usam 
cabos coaxiais principalmente em redes que ficam 
dentro de prédios. As partes da rede que ficam em 
ambientes externos foram substituídas por cabos de 
fibra óptica. 

As redes de acesso com a maior capacidade de 
transmissão e a melhor qualidade usam cabos de 
fibra óptica. Os limites de capacidade de transmissão 
da fibra óptica ainda não são conhecidos, já que 
a tecnologia de laser segue evoluindo, e a luz é 
capaz de transportar volumes cada vez maiores de 
informações. Existem diversos tipos de redes de 
acesso de fibra óptica, cujo nome comum é FTTX 
(fiber to the x).

Redes sem fio

As redes de acesso sem fio são usadas, principalmente, 
para conectar os dispositivos móveis dos clientes. 
Algumas tecnologias sem fio também são usadas 
para conectar prédios em locais onde a construção 
de uma rede com fio não é possível. A principal 
vantagem de uma rede de acesso sem fio é o preço 
mais baixo para construí-la. Várias tecnologias 
diferentes são usadas. Algumas delas (por exemplo, 
Wimax, WiFi e CDMA) permitem conexões de um 
a vários pontos, as quais apresentam uma estação-
base que pode ser usada por vários usuários ao 
mesmo tempo. Outras tecnologias (por exemplo, 
links de rádio) permitem conexões ponto a ponto. 
Os links de rádio exigem visibilidade direta, o que 
significa que usá-los em florestas e montanhas pode 
trazer problemas.

As conexões de acesso móvel sem fio (ou redes móveis) 
servem principalmente para conectar dispositivos 
portáteis (telefones celulares, tablets etc.) à internet. 
A tecnologia de rede móvel está em constante 
desenvolvimento, resultando em conexões cada vez 
melhores. Atualmente, as gerações de comunicação 
móvel (por exemplo, NMT, 2G, 3G, 4G e 5G) são 
atualizadas com uma frequência nunca antes vista. 
As ondas de rádio garantem a comunicação de 
dados em redes móveis. Como apenas um número 
limitado de ondas de rádio “cabe” no ar sem causar 
interferência, foi firmado um acordo internacional 
que estabelece quais frequências de rádio podem 
ser usadas para comunicações móveis.

Em cada país, o governo tem o direito de controlar 
o uso de frequências de rádio (o espectro). Por esse 
motivo, o uso do espectro é regulamentado e, em 
vários casos, também é licenciado (espectro de 
redes móveis).
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E-democracia  

A essência da e-democracia está no apoio e no 
aprimoramento de processos democráticos e 
instituições democráticas por meio da tecnologia. 
Ela oferece aos cidadãos uma oportunidade adicional 
de participar de processos políticos. A e-democracia 
não substitui a democracia tradicional off-line, 
mas tem o potencial de aprimorar e promover o 
avanço dos processos democráticos tradicionais já 
existentes. 

A e-democracia é parte fundamental do governo 
digital. Não podemos perder de vista um 
desenvolvimento equilibrado da e-governança, 
em que a e-democracia recebe a devida atenção 
juntamente com a e-administração e os serviços 
digitais. 

As áreas da e-democracia incluem: 

  E-participação 

  Do Governo para o Cidadão (G2C) 

  Do Cidadão para o Governo (C2G) 

  De Cidadão para Cidadão (C2C) 

  Ativismo social e redes sociais 

  Campanhas políticas 

  Mídia on-line 

   Votação on-line 

Os mecanismos para executar a e-democracia 
incluem petições eletrônicas, consultas on-line e 
plataformas de crowdsourcing, entre outros.



Nós veri�camos 
sua petição

Sua petição é 
publicada on-line

Sua petição é 
apresentada

Você cria 
uma petição

Forma 
(ela tem tudo que 
precisa ter?)

Pessoas assinam 
sua petição

Sua petição é 
apresentada à 
Câmara

Conteúdo 
(essa questão deve 
ser encaminhada 
à Câmara?)

Você promove 
sua petição

Sua petição pode 
ser encaminhada 
a um ministro

Descreva 
resumidamente 
seu problema

Solicite uma 
ação por parte 
da Câmara

Forneça seus 
dados

Linguagem 
(precisa ser cordial)

Mais pessoas 
assinam sua petição

O ministro deve 
responder em 
até 90 dias

1

2

3

4

Petições eletrônicas

As petições eletrônicas são uma maneira fácil de 
garantir que as preocupações dos cidadãos sejam 
ouvidas pelo governo. Uma petição eletrônica 
expressa um ponto de vista, geralmente em questões 
relacionadas a políticas públicas, e contém um 
pedido de ação ou, em alguns casos, inação.

Os poderes do governo aos quais as petições 
eletrônicas podem ser enviadas devem manter 
regras para orientar esse processo.

Na Austrália, a possibilidade de enviar uma 
petição ao parlamento é um direito dos cidadãos 
desde a federação, sendo a única maneira de 
realizar queixas diretas ao parlamento.

O processo de criação e envio de uma petição 
eletrônica na Austrália é o seguinte:
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Consultas on-line

Consultas on-line (ou e-consultas) referem-se ao 
intercâmbio de opiniões entre o governo e os cidadãos 
pela internet. Essas consultas são uma forma de 
deliberação on-line. Como é o caso com qualquer 
outra consulta, é necessário que existam regras 
claras a respeito da duração e do formato. Além 
disso, o processo por meio do qual as opiniões 
públicas são consideradas, aceitas ou rejeitadas deve 
ser explicado pelo órgão responsável pela consulta. 
As consultas on-line possibilitam diversas opções 
para apresentar informações explanatórias: vídeos, 
fotos, apresentações, gráficos e ilustrações podem 
ajudar o público, assim como as partes interessadas, 
a entender um problema e formular o feedback.

Crowdsourcing

Crowdsourcing refere-se ao processo por meio do 
qual ideias diretas são oferecidas pelos cidadãos. O 
crowdsourcing on-line permite que os cidadãos 
compartilhem ideias, deliberem e votem on-line. 
As ideias que prevalecerem poderão, então, ser 
encaminhadas ao poder competente do governo 
para implantação.
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Na Finlândia, a Open Ministry (Avoinministeriö), 
uma organização sem fins lucrativos, desenvolveu 
a plataforma on-line http://openministry.info/ para 
colaborar, compartilhar e assinar iniciativas de 
cidadãos.

A Finlândia adotou uma lei nacional de iniciativa de 
cidadania em 1º de março de 2012, apenas um mês 
depois da Iniciativa de Cidadania da União Europeia. 

Veja os principais requisitos para uma iniciativa:

  50 mil assinaturas eletrônicas e/ou em papel de 
cidadãos finlandeses aptos a votar.
  6 meses de coleta de assinaturas.
  Não há necessidade de pré-registro (ao contrário 
da Iniciativa de Cidadania da União Europeia, que 
exige um registro antes da coleta de assinaturas).
  Pode ser um item da pauta ou uma proposta de lei 
(se estiver na forma de um texto legal, será tratada 
como um projeto de lei; se tiver o objetivo de iniciar 
a redação de legislação, será lida na íntegra em 
uma sessão plenária do parlamento, que decidirá 
se aceitará ou descartará a iniciativa).
  Declarações de apoio são aceitas e devem ser 
certificadas pelo Centro de Registro Populacional. 
  Referendos não são permitidos, pois o parlamento 
mantém a autoridade final para tomar uma decisão 
a respeito da iniciativa.

A missão da Open Ministry é auxiliar os cidadãos no 
desenvolvimento de iniciativas, promover colaboração 
entre os cidadãos e ajudá-los a organizar as iniciativas 
em um formato apropriado com o apoio de advogados 
voluntários. O requisito de 50 mil assinaturas não é 
fácil de ser alcançado, a menos que uma campanha 
seja bem preparada. O requisito foi estabelecido para 
eliminar o risco de que iniciativas de baixa qualidade 
prejudicassem a reputação de todo o sistema. As 
iniciativas precisam, portanto, ter a mais alta qualidade 
possível para garantir que o parlamento as leve a 
sério. A equipe da Open Ministry esteve envolvida na 
maioria das iniciativas a alcançar a marca de 50 mil 
assinaturas. Portanto, há uma clara correlação entre 
apoio e resultado.
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Orçamento participativo

O orçamento participativo (OP) refere-se ao 
envolvimento dos cidadãos nas deliberações 
orçamentárias. Como regra, os órgãos parlamentares 
e municipais definem um orçamento anual, e o 
envolvimento dos cidadãos ocorre apenas por 
meio dos respectivos representantes eleitos. O OP 
possibilita que os cidadãos votem diretamente na 
alocação de determinadas partes do orçamento 
nacional ou municipal. Hoje, existem pelo 
menos 1.500 instâncias de OP no mundo todo. 
Em muitos lugares, todo o processo é realizado  
on-line. No entanto, os melhores modelos combinam 
ferramentas on-line e off-line.

Cidade de Tartu, Estônia

O modelo de OP em Tartu, bem como 
em outros governos locais da Estônia, 
geralmente com pequenas diferenças nos 
procedimentos, é composto das seguintes 
etapas: primeiramente, as autoridades locais 
estipulam uma quantia específica de dinheiro 
do orçamento local de investimentos a ser 
disponibilizada para o OP; em seguida, são 
coletadas ideias dos moradores sobre como 
gastar o orçamento do OP1; depois disso, as 
ideias enviadas são analisadas em uma ou 
várias etapas, dependendo do município; na 
próxima etapa, os moradores votam nas ideias 
selecionadas; e, por fim, as autoridades locais 
começam a implantar a ideia vencedora. A 
segunda etapa, de coleta de ideias, pode 
ser dividida em várias subetapas: análise 
preliminar da viabilidade, fóruns abertos 
subsequentes com discussão pública e 
análise das partes interessadas. Tanto o envio 
das ideias quando a votação podem ocorrer 
por meio de ferramentas eletrônicas.

1 Esse valor pode variar de € 150.000 a 5.000.



Votação pela internet

A votação pela internet (i-voting ou votação on-line) 
permite que os eleitores participem das eleições nacionais 
ou locais realizando seus votos on-line, em qualquer lugar 
do mundo, por meio de um computador ou telefone celular 
conectado à internet. Trata-se de um método adicional 
de votação, usado para aumentar a acessibilidade das 
eleições. O processo não deve ser confundido com 
sistemas de votação eletrônica ou dispositivos usados 
em seções eleitorais.

Um dos principais desafios da votação pela internet é 
a identificação dos eleitores on-line. Diversos países 
estão realizando testes com senhas de uso único, 
disponibilizadas pelo comitê eleitoral antes das 
eleições e recebidas pelo correio. Outros países estão 
usando cartões de identificação eletrônica com a 
aprovação do governo para identificar o eleitor on-line.

Outro desafio é preservar o anonimato. Geralmente, 
isso é alcançado com o uso combinado de medidas 
organizacionais, físicas e criptográficas, permitindo que 
os votos sejam armazenados com segurança durante o 
processo de votação e, posteriormente, separados de 
modo irreversível da identidade do eleitor.

Existem várias outras novas ferramentas de 
e-democracia que, desde que usadas de modo eficaz, 
podem aumentar a interação e a cooperação entre 
cidadãos e governos, estimular o engajamento político 
dos cidadãos e contribuir para um nível maior de 
transparência e prestação de contas, resultando no 
enriquecimento da democracia.

Votação pela internet na Estônia desde 2005 

A solução estoniana é simples, conveniente 
e segura, permitindo que os eleitores votem 
em qualquer lugar (em casa, no trabalho, 
no exterior), sem precisar ir até uma seção 
eleitoral. Há um período pré-votação designado 
durante o qual os eleitores podem fazer 
login no sistema usando o próprio cartão de 
identificação eletrônica ou identidade móvel 
para comprovar a identidade. Posteriormente, 
depois da realização do voto, a identidade do 
eleitor é removida do voto antes que ele chegue 
à etapa final de contagem, que é realizada pelo 
Comitê Eleitoral Nacional. Assim, o anonimato 
de cada voto é garantido. Depois do final do 
período de votação on-line, as seções eleitorais 
recebem uma lista de eleitores com voto on-
line confirmado, a fim de impedi-los de votar 
pela segunda vez de modo presencial no dia da 
eleição.

A votação pela internet foi introduzida nas 
eleições locais em 2005, e cerca de 2% de 
todos os eleitores participantes votaram 
utilizando esse método. Desde então, a votação 
pela internet já foi usada oito vezes na Estônia, 
e o número de eleitores on-line aumentou em 
cada oportunidade: 30% de todos os votos 
das eleições parlamentares de 2015 ocorreram 
on-line, e foram recebidos votos de 116 países 
diferentes.

Mais informações: 
http://vvk.ee/voting-methods-in-estonia/

Liia Hänni, a promotora da votação pela 
internet, está preparada para votar
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Licitação on-line

A licitação on-line torna os processos tradicionais de 
licitação mais eficientes, transparentes e acessíveis. A 
fraude em licitações é uma das principais formas 
de corrupção em vários países. Por isso, cada passo 
rumo à transparência no processo de licitação 
representará dinheiro público economizado. 

O primeiro passo dado pela maioria dos governos 
é tornar obrigatória a publicação de avisos de 
licitação on-line, em um site dedicado a isso. 
Isso torna as informações mais transparentes e 
acessíveis, possibilitando que empresas de várias 
regiões tenham acesso à licitação.

Sistemas mais sofisticados de licitação on-line 
permitem que proponentes em potencial recebam 
notificações automatizadas sobre licitações na 
respectiva área de interesse, baixem documentos 
de licitação em formato digital, enviem perguntas 
para esclarecer dúvidas e façam uma oferta. Os 
compradores do governo podem se beneficiar 
desses sistemas com a utilização de um processo 
de leilão reverso, a negociação de um preço final 
e, por fim, a formulação de toda a documentação 
necessária.

A plataforma de licitação eletrônica Prozorro, 
na Ucrânia

A plataforma de licitação eletrônica  
Prozorro é um exemplo de história de 
sucesso. Nos primeiros 14 meses de 
operação, a Prozorro se tornou uma solução 
eficiente para o governo, aumentando a 
transparência e reduzindo as fraudes. Isso 
resultou no processamento de mais de 100 
mil propostas de 5.800 compradores e em 
uma economia de mais de UAH 1,5 bilhão 
em fundos do governo. Em 2017, espera-
se uma economia de mais UAH 5 bilhões. 
Até o final de 2016, entre os usuários 
da Prozorro, havia 19.000 fornecedores 
e 60.200 proponentes. A solução foi 
redimensionada para utilização em 
todo o país e aprimorada com recursos 
expandidos de análise e monitoramento.

Site: prozorro.gov.ua

Criação: abril de 2015

Número de usuários: 19.000 fornecedores 
e 60.200 proponentes

Instituições parceiras: DFID, EBRD, 
Comissão Europeia, GIZ, KMBS, Ministério 
do Desenvolvimento Econômico e do 
Comércio, OSF, TI, USAID, WNISEF

Instrumentos criados: plataforma pública 
de licitação eletrônica, marketplaces  
on-line, DoZorro e BiZorro (monitoramento 
e controle de gastos públicos)

Tempo de desenvolvimento: 3 meses para 
o produto mínimo viável; 13 meses para o 
sistema em escala total

Número de funcionários (equipe): 80

Custo: USD 500.000

Principais realizações: economia de UAH 
8,8 bilhões, implantação obrigatória em 
todo o país

Principais desafios: prestação de contas 
e integridade de fornecedores e 
proponentes; nível de profissionalismo dos 
proponentes; qualidade do monitoramento 
e da fiscalização por parte do governo
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Soluções setoriais
Os elementos digitais mencionados acima servem 
como a base do governo digital. Além desses 
elementos básicos, há a possibilidade de criar um 
número ilimitado de soluções setoriais, que podem 
viabilizar serviços em diversas áreas: educação, 
saúde, legislação, desenvolvimento econômico, 
agricultura, transporte etc.

Geralmente, o desenvolvimento de soluções 
setoriais é responsabilidade dos ministros, que 
atuam de acordo com as prioridades políticas 
gerais do governo.

As soluções setoriais podem ser apoiadas por 
programas setoriais mais amplos. Alguns exemplos: 
“TIC para escolas”, “Soluções móveis para 
agricultores”, “Modernização do transporte público 
e da venda de passagens”.



Elementos analógicos 
do governo digital 

Legislação
De acordo com os princípios do Estado de Direito, 
a governança de um país é conduzida por meio de 
uma legislação, e todas as atividades, inclusive as de 
instituições governamentais, devem ser conduzidas 
de acordo com a lei. Portanto, poderíamos imaginar 
que as atividades relacionadas ao governo digital 
também devem ser regidas por meio de legislação. No 
entanto, não é aconselhável instituir uma legislação 
especial abrangente para o governo digital, pois 
pode haver o risco de um sistema paralelo ser 
criado. Essa não é a intenção do governo digital, 
que deve servir como um meio para realizar funções 
regulares do governo de maneira mais eficiente e 
transparente. O desenvolvimento do governo digital 
não exige necessariamente a elaboração de uma 
quantidade excessiva de leis. Por outro lado, ele 
exige que o sistema jurídico de um país seja avaliado 
para identificar áreas que precisam de mudanças ou 
leis adicionais. 

Deve-se ter em mente que a tecnologia costuma 
se desenvolver de forma muito mais rápida que 
a legislação. Portanto, é razoável adotar uma 

legislação que seja neutra em termos de tecnologia 
(isto é, que não descreva tecnologias) e deixe 
regulamentos detalhados, quando necessário, para 
fontes secundárias (decretos governamentais ou 
ministeriais etc.), que geralmente podem lidar com 
mudanças de maneira mais rápida. 

É importante que as novas formas de executar 
transações por meio do governo digital não levem a 
um vácuo legal. Se houver incerteza sobre a validade 
jurídica de um documento ou uma assinatura, não 
será possível fazer a transição para o governo digital. 
Documentos e transações eletrônicos precisam ser 
admissíveis como prova nos tribunais. 

As organizações jurídicas precisam estar envolvidas 
no desenvolvimento do governo digital para que 
as questões jurídicas possam ser levadas em 
consideração em cada etapa. Se os regulamentos 
forem promulgados prematuramente, inovações e 
novas oportunidades poderão ser reprimidas. E se 
os regulamentos forem promulgados tarde demais, 
eles poderão não abordar adequadamente os  



serviços on-line. Portanto, a prática recomendada 
é desenvolver as leis em paralelo à tecnologia e 
envolver profissionais da área jurídica nos processos 
de inovação. 

O quadro regulamentar deve ser claro e lógico 
para garantir a estabilidade do desenvolvimento 
legislativo. Uma questão crítica é equilibrar 
a liberdade de informação com a proteção de 
interesses públicos e privados. 

Princípios dos aspectos jurídicos do governo digital: 

  Evite a regulamentação excessiva, pois ela traz o 
risco de criar estruturas de governança paralelas. 

  Revise a legislação atual para garantir que os 
métodos de e-governança sejam aceitáveis. 

  Identifique e determine as autoridades 
responsáveis, ou seja, por realizar reformas, 
monitorar a qualidade e acessibilidade dos 
serviços, receber reclamações etc. 

  Formule regras de proteção de dados e um 
sistema de aplicação. 

  Estabeleça legislativamente uma forma segura 
de identificação on-line. 

  Desenvolva leis de TIC e de concorrência 
(setoriais e gerais) para garantir que o acesso 
adequado à internet seja protegido. 

  Veja a e-governança como uma ferramenta 
para garantir um melhor acesso à informação e 
promover a participação na democracia, tendo 
em mente que a tecnologia é apenas um meio 
para esses fins. 

Cooperação com empresas
As oportunidades oferecidas pelo governo digital e 
pela tecnologia da informação têm amplo alcance. 
Embora sejam inerentes ao próprio setor de TIC, 
elas podem afetar todos os aspectos da atividade 
econômica: produção industrial, agricultura, 
transporte, serviços, saúde e obras sociais. A 
abordagem inovadora e as diversas aplicações de TIC 
podem tornar a economia mais eficiente, produtiva, 
rentável e competitiva nos mercados local e global. 

O setor de TIC é fundamental para o governo e a 
indústria. O conhecimento, a infraestrutura e a 
responsabilidade locais de TIC viabilizam a inovação, 
a modernização e a digitalização no governo e na 
economia. 

O desenvolvimento de um setor local de TIC cria 
oportunidades profissionais, motiva os alunos a 
buscar uma melhor educação e gera novos empregos 
e negócios, exigindo investimentos iniciais 
relativamente baixos. 

As novas regras de aquisição e a implantação 
transparente delas podem impulsionar a inovação 
dentro do governo e trazer soluções tecnológicas de 
ponta capazes de mudar radicalmente a burocracia 
da era do papel e ajudar na transição do governo 
para o século XXI. 

As empresas devem ser incentivadas a investir em 
atividades de pesquisa e desenvolvimento e a ser 
mais competitivas nos mercados globais. 

Empresas e governos devem trabalhar juntos para 
promover a alfabetização digital em todos os níveis 
da sociedade. 
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Os princípios de boa 
governança determinam 
a separação dos níveis de 
tomada de decisões. As 
decisões estratégicas, a 
supervisão, a coordenação 
e a implantação devem 
ocorrer em instituições 
separadas.

Stenbocki maja, a Sede do Governo e o 
Gabinete do Governo da Estônia 

 

Organização de apoio 
É necessário que haja uma coordenação de alto 
nível das atividades do governo digital entre os vários 
departamentos do governo. 

As instituições governamentais geralmente desejam 
modernizar os processos usando tecnologias 
modernas. A ideia de coordenação não é centralizar 
a tomada de decisões e a capacidade técnica, 
mas sim viabilizar a inovação e a modernização 
da prestação de serviços em todas as instituições 
governamentais. 

As ferramentas de coordenação são as políticas, 
a legislação, os regulamentos, o orçamento, o 
monitoramento, as normas comuns, a permissão da 
reutilização de dados em todo o país, o intercâmbio 
de dados, a reutilização de soluções de software e o 
desenvolvimento rápido de serviços on-line. 

A coordenação de investimentos em infraestrutura e 
soluções de TIC é essencial para evitar duplicação e 
investimento excessivo. 

Os princípios de boa governança determinam a 
separação dos níveis de tomada de decisões. As 
decisões estratégicas, a supervisão, a coordenação e a 
implantação devem ocorrer em instituições separadas. 

Além disso, deve haver papéis, atribuições e 
responsabilidades claros entre as instituições. 

Os ministros do parlamento, do presidente ou do 
gabinete são responsáveis por aprovar os princípios 
da política da informação. Apenas essas instituições 
podem garantir o apoio a mudanças no nível mais 
alto possível, tomando decisões estratégicas e 
monitorando o progresso da implantação. 

O Conselho Consultivo de TIC funciona como uma 
plataforma de consulta para as partes interessadas 
em todas as principais iniciativas, podendo resolver 
conflitos e resolver desafios de coordenação no 
nível de liderança superior. O conselho pode 
oferecer orientações sobre assuntos que não podem 
ser resolvidos pelas próprias agências. A atribuição 
oficial do conselho deve ser decidir e supervisionar 
os planos estratégico e de ação do governo digital, 
incluindo a implantação deles. O órgão deve incluir 
todos os ministros que atuam na esfera do governo 
digital, além de especialistas privados de empresas, 
universidades e ONGs. 
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Figura 1. Estrutura organizacional de governo digital e partes interessadas no âmbito interagências

A Unidade de Coordenação Central pode ser uma 
agência independente ou fazer parte do gabinete 
do primeiro-ministro. A unidade deve receber uma 
atribuição clara do parlamento, do presidente ou 
do gabinete. Ela deve se reportar diretamente ao 
primeiro-ministro para garantir que as decisões e o 
progresso desfrutem de apoio político de alto nível 
e para assegurar o acesso aos recursos. 

As experiências internacionais mostraram que as 
atividades de coordenação conduzidas pelo gabinete 
do primeiro-ministro são muito mais eficientes do 
que quando são delegadas a um ministério. Existem 
vários motivos para isso. As questões das quais a 
unidade trata estão relacionadas a um amplo conjunto 
de questões horizontais de gestão da mudança, que 
afetam todo o governo. Todos os ministérios (talvez 
com exceção do Ministério das Finanças) trabalham 
de maneira hierárquica vertical. A coordenação de 
TIC deve ser conduzida de maneira horizontal e em 
rede. O gabinete do primeiro-ministro também atua 

para “coordenar” grupos políticos dentro do governo, 
ajudando a criar um consenso. 

Ministérios, departamentos e outras agências são 
responsáveis pelos próprios processos de trabalho. 
Eles podem optar por implantar tecnologias por 
conta própria, observando os princípios acordados 
em comum. 

O desenvolvimento de políticas e normas 
deve ser centralizado, enquanto a implantação 
deve ser descentralizada. Isso significa que os 
princípios da política da informação e a respectiva 
legislação de apoio devem ser desenvolvidos pela 
unidade de coordenação, que trabalha com as 
partes interessadas. As decisões relacionadas a 
investimentos importantes e outros financiamentos 
em grande escala também devem ser coordenadas 
nesta unidade. É uma boa prática ter o conselho 
consultivo de políticas acima da unidade de 
coordenação, como mostrado abaixo.
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O Conselho de Gerentes de TIC pode servir como 
um órgão central de coordenação, lidando com 
a estratégia e as operações. Os membros dele 
incluiriam membros do gabinete, chefes de 
departamento, diretores de informação, diretores 
de tecnologia e diretores de departamentos de 
TIC, além de especialistas externos de ONGs, 
acadêmicos etc. 

O conselho serve como ponto principal de consulta 
sobre questões estratégicas de desenvolvimento 
do governo digital pelos ministérios e agências 
responsáveis pela implantação. Ele também cria 
fóruns para discussões tecnológicas, compartilhando 
práticas recomendadas e coordenação aberta de 
questões operacionais. O conselho também pode 
ser usado para consultar coletivamente as partes 
interessadas do governo digital. 

A Unidade de Coordenação deve servir como 
secretariado e presidência do Conselho de Gerentes 
de TIC. 

As instituições de supervisão monitoram a implantação 
de leis e regulamentos. O escopo de trabalho delas 
geralmente vai além do governo digital, e elas lidam 
com questões de governo digital de acordo com a 
própria perspectiva. As principais instituições de 
supervisão para fins de governo digital incluem: 

  Autoridade de Proteção de Dados 

  Autoridade Reguladora Técnica 

  Autoridade de Proteção 

  Consumidor Escritório 

  Nacional de Auditoria Unidade 

A Autoridade de Proteção de Dados é responsável 
pela proteção de dados privados. Ela monitora a 
legitimidade da coleta, do compartilhamento, do 
acesso, da publicação e do armazenamento de dados 
pessoais e privados. 

A Autoridade Reguladora Técnica monitora as 
questões de frequências/espectro de rádio e os 
recursos das redes e supervisiona a conformidade 
dos equipamentos. 

A Autoridade de Proteção do Consumidor é responsável 
pela proteção do consumidor nas esferas de 
telecomunicações e serviços de acesso à internet. 
de Coordenação.

O Escritório Nacional de Auditoria monitora a eficiência 
das políticas e dos programas governamentais e o 
sucesso da implantação deles. 

A Unidade de Coordenação atua como autoridade 
independente em alguns países. Ela pode ter o direito 
de supervisionar outras instituições governamentais 
ao implantar políticas e planos relacionados à 
segurança digital, à qualidade dos serviços on-line 
etc. 

Outras partes interessadas importantes 

  Universidades e outras instituições de pesquisa e 
desenvolvimento 

  Associações do setor de TIC 

  Empresas de software e hardware

  Bancos e empresas de telecomunicações 

  Provedores de serviços de identidade e segurança 

  Comunidades de dados abertos 

  Comunidades de software de código aberto 

  Grupos de direitos humanos digitais

   Outras organizações comunitárias 
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Modelos financeiros 
Um governo digital sustentável precisa de 
financiamento sustentável. 

Os governos já testaram vários modelos de 
financiamento do governo digital. Aqui, descrevemos 
opções de financiamento, sem incluir o financiamento 
de infraestruturas de telecomunicações, que muitas 
vezes é realizado por entidades privadas usando 
mecanismos de financiamento complexos. 

Investimentos na infraestrutura nacional de soluções 

1.  O governo paga por soluções nacionais 
(hardware, software) usando o próprio 
orçamento de investimentos. 

2A.  Os custos operacionais (manutenção, suporte, 
desenvolvimentos adicionais) são cobertos 
pelo orçamento de custos operacionais do 
governo. 

Nesse modelo, o retorno do investimento não 
é calculado diretamente. Presume-se que as 
soluções impulsionarão a economia, reduzirão 
a corrupção e promoverão uma eficiência 
generalizada. 

2B.  Os custos operacionais (manutenção, suporte, 
desenvolvimentos adicionais) são cobertos por 
taxas por transação, pagas internamente por 
instituições governamentais. 

Nesse modelo, o “proprietário” é uma entidade 
governamental que contabiliza as transações 
(ou outras unidades mensuráveis) e envia uma 
fatura às instituições governamentais pelo uso. 
O modelo funciona quando todas as instituições 
governamentais têm um orçamento suficiente 
para cobrir os próprios custos. O risco desse 
modelo é o fato de que, se faltarem fundos 
ao final do ano fiscal, as instituições poderão 
limitar as transações (como consultas de 
dados) para economizar dinheiro e criar bancos 
de dados duplicados para evitar o pagamento 
de dados. 

Investimentos em soluções setoriais (legislação, 
agricultura, transporte etc.) 

1.  O governo paga por soluções setoriais (hardware, 
software) usando o próprio orçamento de 
investimentos. 

2.  Os custos operacionais (manutenção, suporte, 
desenvolvimentos adicionais) são cobertos pelo 
orçamento de custos operacionais e pelas taxas 
de serviço do governo. 

O governo normalmente cobra taxas pelos serviços 
prestados a consumidores e empresas (registro ou 
transferência da propriedade de veículos, registro 
de uma nova empresa etc). Os custos operacionais 
da prestação desses serviços devem ser calculados 
e incluídos nas taxas de serviço. É possível que, 
nos primeiros anos, quando o uso dos serviços 
online ainda estiver começando a crescer, os custos 
operacionais excedam a renda, mas o equilíbrio será 
obtido gradualmente. Por esse motivo, o governo 
deve desempenhar uma função de equilíbrio, 
fornecendo financiamento sustentável. 

Em geral, o financiamento dos custos operacionais 
do governo digital deve ser mantido em um nível 
estável, e as discussões sobre as necessidades de 
investimento devem ser contínuas. 



46

É possível que, nos primeiros anos, 
quando o uso dos serviços on-line 
ainda estiver começando a crescer, 
os custos operacionais excedam a 
renda, mas o equilíbrio será obtido 
gradualmente.
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Economia de dinheiro com o governo digital 

Também é útil calcular a economia que o governo 
digital pode gerar para o governo, consumidores e 
empresas. 

A economia pode ser medida da seguinte forma: 

1.  Tempo. Quanto tempo era necessário antes e quanto 
é necessário agora para receber um determinado 
serviço, incluindo o tempo de viagem de ida e volta 
até um escritório do governo que era necessário (e 
que é considerado não produtivo). Se atribuirmos 
ao tempo um valor financeiro (relacionando-o ao 
salário médio do país) e depois o multiplicarmos 
pelo número de serviços prestados, poderemos 
calcular a economia total para o país. 

2.  Papel, impressão e outros recursos. Quanto era 
gasto em papel e na impressão de formulários de 
inscrição e outros documentos em comparação 
com quanto é gasto agora. 

3.  Pagamentos incorretos. Os governos perdem 
milhões de dólares a cada ano por conta de erros 
nos bancos de dados e do fluxo ineficiente de 
informações. Eles pagam pensões a pessoas que 

não estão mais vivas, subsídios sociais a famílias 
com renda suficiente, salários a funcionários 
governamentais que não existem, subsídios 
agropecuários a fazendeiros por gado inexistente. 
Recuperar esse dinheiro geralmente é quase 
impossível. Normalmente, esses erros ocorrem 
devido à baixa qualidade dos bancos de dados e 
ao intercâmbio de dados muito limitado entre as 
instituições. 

4.   Corrupção. Embora seja difícil calcular a parcela do 
orçamento governamental perdida para a corrupção 
(visto que os oficiais corruptos geralmente 
não declaram a renda ilegítima), um governo 
transparente reduz a corrupção e impulsiona a 
economia. 

Além disso, os governos podem desenvolver programas 
específicos para apoiar a pesquisa e o desenvolvimento 
relacionados a TIC e ao governo digital e estimular a 
cooperação entre universidades e empresas. O governo 
pode apoiar ativamente esses processos de inovação, 
não apenas com o financiamento, mas também 
estabelecendo as bases para experimentos em grande 
escala com serviços on-line. 
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O Presidente da Estônia, Toomas H. 
Ilves, em uma palestra na Conferência 

de E-governança de Tallinn

Vontade política 
Para garantir mudanças em longo prazo, é necessário ter 
vontade e liderança políticas. 

Os líderes políticos costumam ter agendas cheias, 
por isso é importante concentrar a atenção deles em 
questões do governo digital, dar a eles a quantidade 
certa de informações e deixá-los felizes com 
conquistas rápidas. 

Nem todos os líderes políticos estão cientes do 
potencial do governo digital. Mas, dentro de cada 
governo, há pessoas entusiasmadas com o governo 
digital e ansiosas para apoiá-lo. Esses líderes e 
os gabinetes ou ministérios associados podem 
promover o governo digital e inspirar outras pessoas 
a se juntarem a esse movimento. 

O consenso entre as principais facções políticas do 
órgão administrativo de um país também é importante 
para promover um governo digital bemsucedido. 
Como o parlamento é responsável pela legislação, a 
massa crítica dos membros precisa estar 

ciente dos benefícios, das tendências e do progresso 
do governo digital no país. Esse conhecimento 
permitirá que eles apoiem as leis essenciais para 
o estabelecimento e o funcionamento do governo 
digital. 

O governo digital deve surgir como uma prioridade 
nas agendas políticas. Em todos os lugares, partidos 
políticos fazem promessas pré-eleitorais sobre 
governança transparente, eliminação da corrupção, 
serviços públicos eficientes e assim por diante. 
Essas promessas devem estar ligadas aos planos de 
governo digital. E talvez esses planos possam ser 
incorporados posteriormente à agenda do governo 
para a tomada de ações definitivas. 

Por último, mas não menos importante, a liderança 
pessoal faz uma grande diferença, tanto no 
nível político quanto no administrativo. Líderes 
comprometidos podem fazer muito, mesmo com 
recursos limitados, inspirando outras pessoas e 
formando equipes dinâmicas. 
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O processo de implantação do 
governo digital é uma questão 
de reinventar o governo. 
É uma questão de mudar. 

Aumento da conscientização 
Para a implantação do governo digital, é essencial 
aumentar a conscientização sobre o potencial dele. 

Vários fatores podem ajudar as pessoas a se 
adaptarem às soluções de governo digital. Medidas 
úteis podem ser tomadas nas seguintes áreas: 

  Cultural. As pessoas podem estar acostumadas 
à cultura de governança atual e preferir visitas 
pessoais a escritórios e contato visual com 
funcionários. 

  Econômica. Os custos para acessar os serviços 
on-line podem ser muito altos para alguns. 

  Religiosa. Em algumas religiões, o uso de 
números (como números de identificação 
pessoal) em vez de nomes para identidade pode 
não ser aceito. 

  Segurança e privacidade. As pessoas podem 
ter preocupações sobre como as informações 
pessoais são coletadas, processadas e 
armazenadas. 

Não existe uma resposta certa para cada pergunta 
de cada país, pois as culturas, religiões, histórias e 
economias variam muito. Mas todas as perguntas 
podem e devem ser respondidas claramente: ao 
público em geral, às partes interessadas e aos 
especialistas. 

Como o governo digital proporciona muita 
transparência, a implantação das ferramentas e dos 
programas dele também precisa ser transparente. 

Gestão da mudança 
O processo de implantação do governo digital não 
é apenas uma questão de tecnologia e transferência 
de serviços do papel para o computador. É uma 
questão de reinventar os serviços públicos. Para ir 
além, é uma questão de reinventar o governo. É uma 
questão de mudar. 

Por definição, o governo é do povo e para o povo. 
Ele também é administrado por pessoas. Mudar 
as rotinas diárias das pessoas que trabalham no 
governo exige motivação. Alguns procuram mais 
eficiência. Outros querem ver mais dados. Alguns 
querem fornecer serviços públicos melhores e mais 
direcionados. Outros querem reduzir a burocracia. 
Alguns ficam frustrados com as intermináveis filas de 
pessoas que aguardam serviços. E outros não gostam 
de mudanças por diversas razões: eles podem estar 
perto de se aposentar, participando de um esquema 
corrupto de interesse próprio ou simplesmente não 
ter interesse. 

Mas os funcionários do governo podem ser 
motivados. A gestão da mudança consiste em liberar 
a energia e estimular as ideias deles para reorganizar 
os serviços públicos e as operações relacionadas já 
existentes do governo. 

O governo e os respectivos líderes precisam ser 
capazes de mudar a mentalidade dos funcionários 
em todos os níveis. 
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No mínimo, o governo deve procurar introduzir o 
seguinte: 

Novas habilidades 

   Conhecimentos de informática para soluções 
comuns de escritório 

   Conhecimentos de informática para o uso de 
softwares sofisticados (design, planejamento, 
design técnico) 

Novas capacidades 

   Analisar os principais dados que refletem as 
mudanças sociais 

   Compreender o real impacto dos serviços 
públicos e coletar e analisar dados relacionados 

   Elaborar novos serviços de acordo com as 
novas necessidades, com base em dados de alta 
qualidade 

   Elaborar novos serviços para canais de entrega 
(on-line, dispositivos móveis, quiosques) 



Planejamento e 
implantação do 
governo digital 

Etapas importantes 
O planejamento e o desenvolvimento do governo 
digital devem se concentrar em quatro elementos: 

1.   Configuração e organização: identificação de 
funções e determinação de responsabilidades 
para a coordenação e a implantação; incentivo 
de parcerias público-privadas e cooperação com 
instituições acadêmicas 

2.   Estrutura legal, estratégias e planos de ação 

3.   Modelos gerais financeiros e de financiamento 
para serviços digitais 

4.   Arquitetura e componentes técnicos
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10 regras de implantação do governo digital 

Regra 1: 
As coisas mais importantes em primeiro lugar. Os 
doadores internacionais não devem investir em 
projetos de implantação de tecnologia antes 
que os empreendimentos estejam totalmente 
organizados, que os planos sejam aprovados e que 
haja financiamento sustentável. 

Regra 2: 
A arquitetura geral do governo digital e a arquitetura 
de identificação eletrônica devem ser desenvolvidas ao 
mesmo tempo que a implantação de tecnologias de 
serviço. Criar o governo digital a partir de serviços 
independentes sem uma arquitetura acordada não 
é sustentável, não permite o compartilhamento de 
dados e pode desperdiçar tempo, dinheiro e outros 
recursos. 

Regra 3: 
O governo digital não pode ser importado. O 
conhecimento necessário para planejar, regular e 
implantar o governo digital precisa vir de dentro 
do país. Especialistas estrangeiros vêm e vão, mas 
a responsabilidade por um governo digital saudável 
permanece interna. Os líderes locais do governo 
digital precisam ter sede de mudanças. 

Regra 4: 
A implantação do governo digital é uma questão de 
gestão da mudança. Os principais líderes do governo 
precisam estar envolvidos e reconhecer a necessidade 
de alterar os processos comerciais, os regulamentos 
e o compartilhamento de dados tradicionais dentro 
do governo. Uma estratégia clara e uma organização 
sustentável são fundamentais. Os resultados reais do 
governo digital só podem ser vistos após vários anos 
de trabalho árduo. A motivação política, no entanto, 
pode ser abordada em curto prazo e cultivada com 
pequenas conquistas. 

Regra 5: 
A cooperação com o setor privado de TIC é fundamental. 
Um modelo em que todos os recursos de TIC estão 
dentro do governo não é viável nem sustentável. As 
universidades podem apoiar, mas o principal recurso 
são as empresas privadas de TIC, que trabalham 
com a implementação de TIC diariamente. 

Regra 6: 
Comece com projetos-piloto e empreendimentos 
de “prova de conceito” para entender melhor as 
necessidades e condições prévias e envolver as 
partes interessadas. Só siga para as implantações 
em grande escala depois disso. 

Regra 7: 
Os principais componentes do governo digital são 
bancos de dados digitais, uma plataforma segura de 
intercâmbio de dados, uma identidade digital, um portal 
de serviços on-line e um sistema de gerenciamento 
de metadados com um catálogo de serviços. Esses 
componentes são complementados por sistemas 
de gerenciamento de documentos digitais em 
ministérios e outras instituições e por soluções 
online setoriais. Os bancos de dados principais são 
o registro civil (registro da população), o registro 
imobiliário e o registro comercial. 

Regra 8: 
Ao iniciar a implantação do governo digital, devem ser 
planejados mecanismos de financiamento sustentáveis. 
Isso envolve o orçamento nacional. Os custos de 
execução de projetos de governo digital não podem 
ser totalmente financiados por investimentos 
privados. A definição de um orçamento para o 
governo digital no âmbito nacional também promove 
a implantação e a coordenação dele. 

Regra 9: 
Uma estrutura legal de apoio deve ser desenvolvida 
como parte integrante da implantação do governo 
digital. Questões jurídicas relacionadas à proteção 
de dados pessoais, à privacidade, à segurança dos 
dados e a outros assuntos devem ser resolvidas antes 
que os sistemas de TIC sejam lançados no governo. 

Regra 10: 
As medidas de segurança cibernética devem ser 
implantadas em todo o governo, juntamente com 
medidas para proteger infraestruturas essenciais. O 
sucesso da segurança cibernética não depende 
apenas da tecnologia e dos profissionais de TIC 
responsáveis, mas também do cumprimento dos 
protocolos digital e não digital adequados por parte 
de todos os funcionários do governo. 
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