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RESUMO

O objetivo deste trabalho é efetuar uma revisão sistemática da literatura com meta
análise, buscando entender, sob a ótica da governança pública, como a onda de
Governança da Era Digital está impactando governos, quais contratos sociais devem ser
considerados em um modelo de governança digital e quais as principais barreiras de
governo digital para o design de políticas públicas. A pesquisa utiliza o protocolo
Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses (PRISMA) para
registrar as evidências encontradas no software State of the Art through Systematic
Review (StArt). Os dados para a pesquisa foram coletados das bases de publicações
Scopus e Web of Science considerando também autores de referência do tema. A
contribuição desse estudo na observação da Governança da Era Digital para estratégias
de governo aponta que o componente de reintegração mais evidente em governos são os
portais de governo que promovem o desligamento do governo central e a redução de
carga para o Estado, o componente de holismo mais evidente são os serviços digitais de
benefícios sociais, assim como como os pagamentos desses benefícios e o componente
de digitalização mais evidente foram os portais de governo com disponibilização total de
serviços de Estado e busca aprimorada. A pesquisa demonstra evidências de que o
governo como plataforma é o modelo de contrato social mais disponibilizado para a
sociedade. É apontada também que a falta de conhecimento e experiência em tecnologia
foi a barreira mais encontrada para o desenho de políticas públicas focadas em governo
digital.
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ABSTRACT

The purpose of this study is to carry out a systematic literature review with meta-analysis,
seeking to understand, from the perspective of public governance, how the Digital Era
Governance is impacting governments, which social contracts should be considered in a
digital governance model, and which are the main barriers of digital government to the
public policies design. The research uses the Preferred Reporting Items for Systematic
Reviews and Meta-Analyses (PRISMA) protocol to record the evidence found in the
State of the Art through Systematic Review (StArt) software. Data for the research were
collected from the Scopus and Web of Science publications databases, also considering
reference authors on the subject. The contribution of this study to the observation of
Digital Era Governance for government strategies points out that the most evident
component of reintegration in governments are government portals that promote
detachment from the central government and reduction of the burden on the State, the
most evident holism component are the digital services of social benefits, and the most
evident digitization component were government portals with full availability of State
services and improved search. Evidence is shown that government as a platform is the
social contract model most available to society. It is also pointed out that the lack of
knowledge and experience in technology was the most barrier found for the design of
public policies focused on digital government.
KEYWORDS: digital era governance. e-governance. effectiveness. strategy. digital
governance. government. technology.
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1 INTRODUÇÃO

De acordo com Braga e Gomes (2015), existe um extenso debate na administração
pública nas últimas décadas no sentido de compreender qual seria o tamanho das alterações
ativadas pela implantação de tecnologia nos governos. Alguns estudos sugerem mudanças
consideráveis nas estruturas do Estado ao passo que agentes do governo remodelam políticas,
serviços e processos apoiados em novas tecnologias. Entretanto, os estudos e a literatura para
apontar essas modificações carecem novos apontamentos.
Dessa forma a presente dissertação tem o objetivo geral de estudar a governança digital
diante da perspectiva da governança pública e como esse tema pode impactar os serviços
públicos. A governança digital está em constante evolução e os governos podem usar essa janela
de oportunidades para resolver diversos problemas sociais e fortalecer a democracia.
Governança pública envolve diversos atores e a sociedade. Na visão de Bovaird e
Löffler (2003), a governança pública pode ser entendida como as várias formas pelas quais os
interessados interagem para tentar impactar positivamente os objetivos das políticas públicas e
estratégias de governo. Também observam que são negociações entre as partes interessadas
guiadas por resultados de políticas públicas e princípios de governança planejados, que podem
ser aplicados e medidos por todos interessados.
Para entender a governança pública é necessário entender os paradigmas de gestão
pública mais recentes. Segundo Osborne (2006), os mecanismos governança poderiam ser
entendidos em diferentes momentos e paradigmas do governo. Enquanto Administração
Pública, com origem na ciência política e política pública, o mecanismo de governança é a
hierarquia. Visto sob a ótica da New Public Management (NPM), com raízes na teoria da
escolha racional, os mecanismo de governança são o mercado e os contratos. Também de
acordo com Osborne (2016), o New Public Governance (NPG) tem origem na sociologia
organizacional e também no campo teórico de estudo das redes e o mecanismo de governança
é baseado na confiança e nos contratos relacionais.
Diversos mecanismos inflenciam o ambiente da governança organizacional. No
entendimento do Tribunal de Contas da União (2020), a governança pública organizacional “é
composta dos mecanismos de liderança, estratégia e controle aplicados para avaliar, direcionar
e monitorar a gestão no acompanhamento de políticas públicas bem como à prestação de
diversos serviços para a sociedade”.
As tecnologias e ferramentas também evoluem e influenciam novas formas de arranjos
institucionais e iterações sociais. “As novas tecnologias emergentes disponibilizaram novos
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caminhos aos consumidores de serviços públicos para tomar o controle de algumas estruturas
políticas, burocráticas e gerenciais” (OSBORNE et al, 2016, p. 641). Novas abordagens de
governança pública surgem como novas ondas de ferramentas como o paradigma da
Governança da Era Digital. Margetts e Dunleavy (2013, p.1) entendem que:
as ferramentas para reforma da administração pública mudaram da
abordagem da Nova Gestão Pública (NPM) que enfatiza fragmentação,
competição e incentivo para uma Governança da Era Digital (DEG), que
prioriza a reintegração de serviços holísticos para os cidadãos e implementa
mudanças digitais significativas na administração governamental.

Segundo a OCDE (2014), este novo paradigma de governança digital e a disseminação
de uma variedade de opções de tecnologia criam riscos e desafios para os quais os governos
precisam estar preparados. Sob esse prisma de novas possibilidades e mudanças, expectativas
são criadas nos cidadãos que demandam dos governos novas estratégias de governança. A
inércia dos Estados para direcionar essa abordagem de governança pode significar uma
degradação da perda de confiança nos governos e instituições bem como a desconexão com a
novas realidades sociais e tecnológicas.
É importante também o envolvimento de diversos atores e arranjos institucionais para
aumentar a confiança nos governos, pois, de acordo com documento emitido pela Organização
das Nações Unidas (2020), é preciso garantir que a governança digital satisfaça às demandas e
objetivos dos cidadãos. Sem análise participativa de toda sociedade aumentam as dificuldades
para compreender as necessidades de diversos setores e interessados. Por isso, é necessária uma
abordagem holística de transformação digital para os governos.
Para entender a relevância e atualidade da governança digital no contexto brasileiro,
mais da metade do serviços prestados pelo governo estão disponíveis digitalmente (68%) no
portal “gov.br”. De acordo com o Decreto nº 10.332, de 28 de abril de 2020, que estabelece a
Estratégia de Governo Digital para o período 2020-2022, o objetivo do Governo Federal é
digitalizar (100%) dos serviços públicos até 2022. De acordo com o portal “gov.br”, em abril
de 2021, o governo brasileiro já tinha 100 milhões de usuários cadastrados para acesso a
serviços digitais (BRASIL, 2021).
A pesquisa sobre Governo Eletrônico 2020, divulgada pela ONU (2020), deu ao Brasil
o 20º lugar, entre 193 países, no Índice de Serviços Online (OSI), indicando um índice de
governo eletrônico muito elevado. O Brasil também foi avaliado pela OCDE (2020) com índice
de governo digital acima dos países da Organização, classificado em 16 º lugar no ranking.
A Estratégia de Governo Digital do Brasil de 2020 a 2022 foi sistematizada em
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princípios, objetivos e iniciativas para tentar transformar o modelo digital do governo. O
objetivo da estratégia é disponibilizar serviços e políticas públicas mais simples, de melhor
qualidade e de menor custo para a sociedade. Essa estratégia de governança digital é a base para
o planejamento de todos os órgãos federais e pretende colocar o Brasil entre os 15 países mais
avançados no ranking de governo digital da ONU, que procura avaliar o Índice de
Desenvolvimento Eletrônico (BRASIL, 2021).
À medida que a sociedade e tecnologia evoluem suas iterações, novos modelos e
paradigmas surgem. Pereira e Ckagnazaroff (2020) argumentam que a Nova Gestão Pública
(NPM) não conseguiu dar respostas concretas aos desafios impostos pela prestação de serviços
públicos na economia digital. Essa demanda continua modificando as relações entre governos
e sociedades, bem como trazendo dúvidas quanto ao valor do público como sendo uma forma
de avaliar os resultados do Estado, em vez de opções internalizadas de aferição de eficiência do
Estado e dispositivos de governança para apontar uma estratégia para entender a eficácia. Esses
mesmos desafios de maturidade e entendimento do papel da governança digital também foram
apontados por Nielsen (2017, p. 68):
A lacuna nos modelos de estágio e na literatura do governo eletrônico é um
elo claro entre o papel da governança e da cooperação na implementação
bem-sucedida, e no uso subsequente de soluções de TIC e serviços eletrônicos.
Da mesma forma, a maioria dos modelos se concentra apenas na oferta e
tecnologia, e menos nos resultados ou resultados.

Em concordância com o argumento acima, Braga (2013) também apontou que existem
lacunas teóricas nos estudos de governança digital, como por exemplo a construção de novas
categorias de análise sobre o tema.

1.1

Problematização

É possível entender que a boa governança consegue produzir serviços públicos mais
eficazes e agregar mais valor para os cidadãos e para a democracia. Nesse sentido, Braga (2013,
p. 157) realizou um estudo comparativo global tratando de governo eletrônico e governança no
setor público e concluiu que
o desenvolvimento do governo eletrônico está positivamente relacionado com
o incremento da governança do setor público, o que se coaduna com a maior
parte da literatura versando sobre esses dois campos do conhecimento. Além
disso, também foram confirmadas empiricamente as relações descritas, na
teoria, entre algumas categorias de análise do presente modelo teórico.
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Dessa forma, sabendo que existem lacunas teóricas nos estudos sobre governança
digital, como por exemplo, novas abordagens de categorias de análise de governança digital
como foco na eficácia governamental, essa pesquisa busca entender como o panorama das
estratégias de governança digital podem impactar na eficácia dos governos.
O principal problema a ser observado neste trabalho trata da análise da governança da
era digital vista sobre à ótica da governança pública, buscando analisar diversas estratégias de
governos através da revisão sistemática da literatura, entender o modelo de governança digital.
A Estratégia de Governo Digital do Brasil também pode aproveitar estratégias de
Governança da Era Digital (DEG) adotando essa janela de oportunidades para encontrar novas
alternativas de governança pública e consequentemente impactar na eficácia dos serviços
públicos de governo.
Dessa forma, de acordo com os argumentos acima apresentados, notamos que é
imprescindível encontrar respostas para a seguinte questão: como as estratégias de governos
atualmente se apresentam sob a perspectiva da governança digital?

1.2

Objetivos

1.2.1 Objetivo Geral

Compreender quais são as estratégias, modelos, métodos e mecanismos de governança
digital em governos e como poderiam impactar Estratégia de Governo Digital brasileiro e
consequentemente aumentar a eficácia do Estado.

1.2.2 Objetivos Específicos

I.

Entender como a Governança da Era Digital (DEG) está impactando os governos;

II.

Identificar quais contratos sociais podem ser considerados como um modelo de
governança digital; e

III.

Entender quais são as principais barreiras para design de políticas públicas focadas
em governo digital.

1.3

Justificativa do estudo

Na literatura sobre governança digital para governos podemos encontrar evidências de
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que um modelo de governança forte, ágil e flexível pode levar a um melhor fornecimento e uso
de serviços online a sociedade. Um modelo de estratégia de governança digital nacional e
coordenada por meio de plano de ação e iniciativas inovadoras também pode levar ao
fortalecimento da responsividade eletrônica e melhor retorno para o cidadão por meio de
serviços de governo.
Na visão de Pollitt e Bouckaert (2011) os elementos chave da Governança da Era Digital
(DEG) propostos por Dunleavy et al (2006) são:

I.

Reintegração: as tecnologias digitais facilitam a reunião de um governo fragmentado
(abandonado pelo New Public Management) e um governo isolado (abandonado pelas
burocracias tradicionais);

II.

Holismo baseado em necessidades: simplificar radicalmente o relacionamento entre
órgãos governamentais e o cidadão, usando tecnologias digitais e processos de
reengenharia

III.

para

cortar

etapas,

repetições

e

duplicações

desnecessárias;

Digitalização: canais eletrônicos substituem os tradicionais. O órgão público passa a
ser o seu site, com todos os serviços disponíveis em um lugar.

Essa pesquisa pretende contribuir com novas abordagens de análise e implementação
sobre estratégias de governança digital em governos para enriquecer a perspectiva de
possibilidades de se implementar avanços na democracia. Dunleavy et al (2006) confirmam que
existe uma negligência da tecnologia da informação na teoria da administração pública e esse
fator pode prejudicar o design de políticas públicas.
Dessa forma, esse estudo pretende analisar cases de sucesso de governança digital já
implantados por outros governos, sob a ótica da governança pública, e que possam contribuir
para a eficácia da estratégia do modelo de governo digital brasileiro, por meio do entendimento
de novas perspectivas de avaliação como modelos de governança digital da nova era, como se
apresentam as naturezas de coprodução de contratos sociais para governança digital e quais as
principais barreiras para design para políticas públicas apoiadas em governo digital.
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2 REFERENCIAL TEÓRICO

Para compreender a governança digital é importante iniciar pelos conceitos e definições
sobre governança pública. Foi realizado um levantamento do referencial teórico a respeito da
teoria de governança pública, que servirá de base para sistematização da análise da proposta de
pesquisa de governança digital.

2.1

Governança
As origens da governança foram estudadas sob diferentes aspectos. Segundo Peters

(2013) a palavra governança começou a ser usada frequentemente tanto no meio acadêmico
como em debates sobre de que forma a administração pública e outras organizações fazem sua
gestão, bem como tratam do relacionamento com a sociedade e os consumidores de serviços
públicos. Teixeira e Gomes (2019) indicam que a governança é originária da época em que os
donos de bens, propriedades e empreendimentos começaram a terceirizar o poder de decisão e
gestão do capital. O foco da governança demonstra em diversos aspectos como os interesses
públicos atuam em relação a capacidade do sistema de governo de agir efetivamente e
decisivamente para atender os interesses e desafios sociais. As raízes de governança remontam
do vocábulo grego kubernaein [kubernáo], que pode ser traduzida com o significado de
“direção”. Portanto, o significado principal de governança é o de direcionar a economia e a
organização social, buscando interesses plurais.
De acordo com Álvares, - Giacometti - e Gusso (2008), após a crise de 1929, o
economista Gardiner C. Means, professor de Harvard, elaborou juntamente com Adolph Berle,
professor de Columbia, a obra The Modern Corporation and Private Property (1932). O
trabalho trata essencialmente da divisão de poderes entre a administração privada e os desafios
que decorrem dessa gestão e é considerado o marco inicial de governança corporativa.
Os primeiros padrões globais de governança foram desenvolvidos após as crises
financeiras de 1990, como é o caso do Cadbury Report de 1992, criado pelo Committee on the
Financial Aspects of Corporate Governance e do Internal Control – Integrated Framework de
1992, pelo Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission – COSO. No
Brasil, em 1995, foi criado o Instituto Brasileiro de Governança Corporativa (IBGC), que tinha
o foco de direcionar as melhores práticas de governança para os setores público e privado.
Nos anos 2000, Estados Unidos criaram a Lei Sarbanes-Oxley, com a finalidade de
melhor gerir os relatórios financeiros e proteger os investidores. Também em 2000, foi criado
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o European Corporate Governance Institute (ECG), com a finalidade de espalhar melhores
práticas de governança empresarial, pesquisas científicas e criar um fórum entre acadêmicos,
legisladores e profissionais.
As definições de governança são abordadas sob diferentes pontos de vista. De acordo
com Wieland (2005), a definição de governança corporativa passa pela liderança, gestão e
controle do negócio através de regras formalizadas, informais, tanto públicas como privadas. A
governança também pode entendida através de sua estrutura buscando objetivos coletivos:
A governança pode ser definida como uma combinação de processos e
estruturas implementadas na administração com o papel de informar, dirigir,
administrar e acompanhar as atividades da entidade no sentido dos objetivos
comuns. (PINTEA E FULOP, 2015, p. 11).

O Guia Básico de Governança TCU (2020) trata da diferenciação de governança e
gestão. A governança tem função direcionadora, enquanto a gestão é a função realizadora. A
Figura 1 representa como a iteração entre governança e gestão pode ser compreendida. A
governança estabelece a direção a ser tomada, baseada em evidências e de acordo com os
objetivos das partes interessadas. A gestão é a demandada para fazer o planejamento da ação
para implementar as estratégias definidas, executar o planejamento e realizar o
acompanhamento de índices e dos possíveis riscos.

Figura 1: Relação entre Governança e Gestão
Fonte: TCU (2020, p. 17).

O código de boas práticas de governança corporativa do Instituto Brasileiro de
Governança Corporativa (2009) considera que os princípios e práticas da boa governança
podem se aplicar a qualquer modelo de organização, independentemente do tamanho, natureza
jurídica ou forma de controle societário.
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Portando, a necessidade de um maior controle dos bens por partes dos proprietários fez
surgir um novo arranjo social. Esse interesse fez surgir a governança para que várias partes
interessadas fossem atendidas:
Em suma, a governança nasce tendo em vista o distanciamento dos
proprietários, da gestão de seus empreendimentos, com o objetivo
primário de alinhar as expectativas dos gestores às dos primeiros, de
modo a estabelecer as ações que venham dirigir, monitorar ou controlar
as organizações para o alcance dos resultados pretendidos, sendo seus
princípios plenamente aplicáveis aos mais diversos tipos de organizações.
(TEIXEIRA E GOMES, 2019, p. 6).

É fundamental apresentar inicialmente a diferenciação entre governo eletrônico,
governança eletrônica e governança digital. Segundo as definições de Bovaird (2005), o
governo eletrônico é definido como a disponibilização eletrônica de todos os serviços prestados
ou demandados pelo setor público enquanto a governança eletrônica é usada para a habilitação
eletrônica de todas as outras atividades do governo, como por exemplo a gestão da atividade
democrática, garantindo justiça e transparência na tomada de decisões em órgãos públicos.
A UNESCO (2021) define a governança eletrônica como o uso das tecnologias pelos
governos buscando a finalidade de qualificar a informação e disponibilização de programas
públicos, promovendo a democracia na atividade decisória e possibilitando um Estado com
mais responsabilidade, transparência e eficácia. A governança digital e governança eletrônica
tem finalidades diferentes:
a governança digital é a busca de um objetivo ou finalidade adicional que
pode ser considerada como uma evolução do governo para implantar a
governança eletrônica. Enquanto a governança eletrônica é uma fase
preliminar que procura integrar as atividades governamentais com
dispositivos eletrônicos buscando a finalidade de aprofundar e ampliar os
contatos eletrônicos dos cidadãos com os órgãos públicos, a governança
digital vai além do paradigma de leitura de informações em meios eletrônicos,
mas de um novo paradigma que permite maior alcance e disseminação
interativa, orientada para o processo de governo e democracia (MCIVER E
ELMAGARMID, 2002, p. 10).

Segundo Milakovich (2014) a governança eletrônica é diferente da decisão
governamental padrão por envolver a sociedade em uma miríade de processos de governança
por meio do extensão acionada pela Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC). A
diferença entre governo eletrônico e governança eletrônica é que enquanto o primeiro trata do
uso das TICs como ferramentas que permitem aos governos fazer a comunicação dos órgãos
com a sociedade e entre eles a governança eletrônica se refere às TICs que são usadas para
impulsionar a participação democrática ativa da sociedade nos processos políticos, ativando um
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canal em que podem ser ouvidos num processo mais dinâmico e que permite o feedback
contínuo. Em um modelo no qual as TICs procuram reestruturar os aspectos sociais, o Estado
deve entrar no ambiente eletrônico seguindo regras e princípios de boa governança eletrônica
para executar suas atividade.
A governança digital envolve a mudança de serviços para novos formatos
digitais que permitirão aos governos coletar continuamente enormes
reservatórios de dados sobre as atividades cotidianas, interações e
transações dos cidadãos - dados que podem ser extraídos, analisados e
usados como insights para moldar os serviços - ao mesmo tempo em que
encorajam os cidadãos tornar-se participantes responsáveis na coprodução e
fornecimento desses serviços digitais. (Williamson, 2016, p. 40 )

2.2

Governança Pública

A governança pública foi estudada por diferentes autores, buscando aplicar as práticas
de governança para administração pública. De acordo com Bresser-Pereira e Spink (2006)
governança pública é a habilidade monetária e administrativa que um governo tem de aplicar
políticas de Estado. Rhodes (1996) comenta que a governança pública está relacionada à
mudança no significado de governo, tratando o conceito como novo processo
administração,

em

que redes

auto-organizáveis

e intraorganizacionais

de

possuem

interdependência, intercâmbio de soluções e grande autonomia do Estado.
A governança pública envolve diversos atores. Esses interessados disputam a pauta e
negociam dentro de certas arenas de poder, buscando um objetivo comum que pode ser
obvervado pelos setores com objetivos em comum. Bovaird e Löffler (2003) comentam que a
negociação entre todos interessados para tratar de um problema comum em uma determinada
área é a boa governança para bons retornos de políticas de Estado e objetivos de governança
previamente combinados, que podem ser aplicados e medidos sistematicamente por todos os
atores sociais interessados.
Dessa forma, através dessa negociação de diversos interessados e perspectivas, a
governança serve organizações que atuam diversas áreas, tanto para organizações públicas
como para organizações privada:
A governança pode ser aplicada em diversas formas de organização, o que
inclui as organizações de governo, já que seus princípios e ações tem o
objetivo de melhorar os resultados definidos pelos seus stakeholders, gestores
e interessados. Na adminstração pública, essa relação de desequilíbrio de
informações pode ser percebida entre a sociedade (principal) e os gestores
públicos (agentes) (TEIXEIRA e GOMES, 2019, p. 7).
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O governo é uma organização que pode executar bem ou mal suas atividades. Dessa
forma, governança é, portanto, uma questão de execução, ou o que tradicionalmente tem caído
no campo da gestão pública, em contradição com à política. Um governo autoritário pode ser
surpreendentemente bem gerido, bem como um governo democrático pode ser mal
administrado. Fukuyama (2013) define governança como a capacidade de um governo de fazer
e fazer cumprir regras e prestar serviços, independentemente de o governo viver uma
democracia. Nessa conceituação inicial, a qualidade da governança é diferente dos objetivos
que a governança deve buscar. Assim, governança diz respeito ao desempenho dos agentes na
atenção dos pedidos dos principais, e não aos objetivos que os principais estabelecem.
Conforme observado por Bovaird (2019), a governança no ambiente governamental foi
uma colisão de fatores do ambiente corporativo com o interesse público e político:
No final da década de 1990, várias preocupações haviam se cristalizado em
uma preocupação mais ampla com a governança pública, que combinava um
interesse na governança corporativa de agências públicas individuais com
um interesse no trabalho de redes de políticas, geralmente abrangendo todos
os níveis do setor público (BOVAIRD, 2005, p.219).

Órgãos de controle e organizações não governamentais internacionais possuem
entendimentos específicos para governança pública. O TCU (2020) resumiu o conceito de que
a governança pública das organizações é formada basicamente dos pilares de liderança,
estratégia e controle colocados em prática para avaliar, direcionar e monitorar a atuação da
gestão, com vistas à condução de políticas públicas e à prestação de serviços de interesse da
sociedade. De outra forma, para a (OCDE, 2004) a governança pública pode ser tratada como
estruturas formais e informais que orientam como devem ser efetivadas as decisões de
governo e como são efetivadas suas ações, para tentar defender os valores constitucionais
de um país e enfrentar vários desafios, atores e ambientes. Para o United Nations Development
Program (2004) a governança pública também pode ser considerada um modelo de valores,
decisões públicas e organizações, no qual um país transforma seus interesses nas perspectivas
econômicas, políticas e sociais, interagindo no e com o governo, a sociedade civil organizada e
as empresas privadas. Compreende o aspecto econômico no qual a tomada de decisão afeta as
atividades da economia de uma nação e as relações com outros países, o aspecto político no
qual as decisões determinas as políticas públicas e o aspecto administrativo que são as
atividades para se implementar as políticas e ações. Na visão do World Bank (WB) (2008) a
governança pública é o pleno exercício de autoridade, controle e gestão do poder do governo.
É a forma pela qual o poder pode ser aplicado para administrar os ativos econômicos e sociais,
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buscando desenvolver e demandar do Estado a capacidade de organizar suas ações e políticas
públicas.
A governança é norteada por princípios. São princípios da governança pública das
organizações a capacidade de dar respostas, integridade, transparência, igualdade e nível de
participação, accountability, confiabilidade e o aprimoramento da regulação correlata
(BRASIL, 2021).
À medida que a sociedade evolui para formas mais integradas de decisão democrática a
governança se adapta por meio de processos que permitam diversos interessados. Mossberger
(2013) entende que:
Podemos notar uma grande mudança para formas mais conectadas de
governança nas últimas décadas, com crescentes expectativas de que todos os
níveis de governo trabalhem com vários atores para planejar soluções
políticas e fornecer serviços públicos. Entre os atores do processo de
governança estão cidadãos individuais, entidades da sociedade civil e
organizações sem fins lucrativos (MOSSBERGER et al., 2013, p.352).

2.3

Os paradigmas da Administração Pública

As transformações do Estado estão inseridas no movimento mais abrangente de reforma
estatal, que procurou forjar novos papeis para o governo. Após a Segunda Guerra Mundial o
modelo de sociedade alinhado com o Welfare State fez com que o Estado desempenhasse um
papel fundamental para reconstrução social e econômica. Conforme observam Bresser-Pereira
e Spink (2006), após a crise do petróleo nos anos 1970, os modelos de administração pública
entraram em crise econômica, social e administrativa.
No campo dos modelos administrativos o Estado desempenhava um papel burocrático
e weberiano de administração, que pode ser considerado o paradigma clássico da burocracia
estatal, no qual o governo tem o monopólio da prestação de serviços com padronização dos
procedimentos. Procurando uma resposta para esse modelo de gestão da coisa pública, surgiram
movimentos, ou paradigmas de gestão pública, que buscaram das respostas as crises do Estado,
buscando melhorar a eficiência, eficácia e competitividade.

2.3.1 Nova Gestão Pública: New Public Management (NPM)

Osborne (2006) comenta que o NPM surgiu no final da década de 1970, apresentando
as melhores técnicas de gestão da iniciativa privada, com o discurso de que essas técnicas
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poderiam aumentar a eficiência e eficácia do governo. Os principais elementos do NPM são as
boas práticas de gestão da iniciativa privada, crescimento da gestão prática e de organização
independente, foco na liderença para empreeender no governo, grande controle e avaliação de
entradas e saídas, bem como no desempenho da gestão e auditoria, desagragação de serviços
públicos em suas atividades mais básicas e atenção para gestão de recursos, movimento para
uso das iniciativas de mercado e competição, com contratos para prestação de serviços públicos.
Foi nesse momento que surguiram novos princípios para tentar dar uma resposta a sociedade:

Em que pese a crise de confiança quanto à efetividade da entrega de bens e
serviços à sociedade, a partir da NPM – que no Brasil ficou conhecida como
Administração Pública Gerencial – os princípios de transparência,
accountability e governança ingressaram na agenda acadêmica e
governamental. (TEIXEIRA E GOMES, 2019, p. 543).

A racionalidade e modelos limitados do NPM não atendiam a complexidade dos
processo de dinâmica pública para tomada de decisão. Bovaird (2005) observou que durante
um breve deporíodo entre 1980 e o início de 1990 o New Public Management (NPM) parecia
ter a hegemonioa na literatura de administração pública. Mas aos poucos as limitações do NPM
viéram à tona quando novos valores foram agregados ao serviço público, não somente ao valor
para a sociedade, à medida que diferentes ciclos de formação de agenda para política pública
foram formados, agregando valor ambiental e político (valores democráticos) e também novos
arranjos de redes políticas e racionalidades sociais que inflienciaram o processo de formação
de agenda pública foram formados com novas oganizações e partes interessadas. Radnor et al.
(2016) observaram que muitas vezes as reformas do Estado como a proposta pelo NPM tentam
focar na eficiência interna da máquina pública e esquecem de buscar a eficácia para as
demandas e necessidades de entregar serviços para a sociedade.
Desafios transversais de governos, como por exemplo controle de fronteiras, pandemias
e comércio exterior, não conseguem ser solucionados pelas políticas públicas de um único país
e utilizam um arranjo de Estado multidisciplinar e multifuncional, inclusive com atuação de
organismos internacionais. Nesse e em diversos outros casos o NPM e o modelo burocrático de
Estado se demonstram incapazes de dar uma resposta efetiva. Isso fortaleceu a iteração entre
atores de governo e particulares para um contexto de organização horizontal.
Assim, a administração pública precisa buscar novas estratégias de governança,
retirando dos governos o controle total para atender as expectativas e necessidades sociais.
Dessa forma, a literatura tem apontado para um Estado plural, em que diversos interessados
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podem atuar para prestação de serviços de governo e atuar influenciando a tomada de decisões
de programas políticas sociais.
Cavalcante (2017) estudou as tendências do movimento pós-NPM e identificou na
literatura que o contexto e arranjo institucional do Estado permitiu caminhos diferentes para o
futuro. Mesmo comparando a estrutura do um movimento pós-NPM com a história do
movimento gerencialista grandes diferenças podem ser notadas. Essas diferenças estão
representadas no Quadro 1:

NPM
Foco
Fonte inspiradora
Crenças
fundamentais
Orientação
estratégica
Visão do estudo

Pós-NPM (governança pública)

Cliente/consumidor
Lógica do mercado
Eficiência
Competição
Contratos

Cidadão como parceiro
Redes

Desagregação
Concorrência
Incentivação pecuniária

Visão holística e integrada
Colaboração
Profissionalização e inclusão

Confiança
Reciprocidade

Superioridade administrativa do Fortalecimento
da
mercado
burocrática (interativa)

capacidade

Quadro 1: Diferenças do NPM x pós-NPM
Fonte: Cavalcante (2017, p. 29).

O NPM foi uma etapa necessária na evolução da adminstração pública, que ainda
demandava atendimento a pautas mais amplas e melhor diálogo com a sociedade. “A Nova
Gestão Pública (NPM) foi, na verdade, um estágio transitório na evolução da Administração
Pública (PA) tradicional para o que é aqui chamado de Nova Governança Pública (NPG).”
(OSBORNE, 2006, p. 377).

2.3.2 Nova Governança Pública: New Public Governance (NPG)

O NPG tem raízes na teoria dos sistemas naturais abertos e tem uma visão com pautas
ambientais institucionais e externas que permitem e restringem a implementação de programas
e políticas do governo e a disponibilização de serviços de governo em um esquema mais diverso
e rico de Estado. De acordo com Osborne (2010) o NPG defende um Estado plural, em que
diversos participantes autônomos interagem para fornecer atividades estatais e um Estado
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diverso, onde vários processos constituem o modelo de formação de políticas públicas. O
Professor Stephen Osborne também comenta que:

o paradigma NPG tem pontos fortes inerentes ao estudo e prática do Public
Administration and Management (PAM). Combina os pontos fortes da PA e
do NPM, reconhecendo a legitimidade e a inter-relação dos processos de
formulação de políticas e de implementação / prestação de serviços. Também
inova ao valorizar e traçar os desafios do PA) no mundo plural que passa a
compor o ambiente dos serviços público. Finalmente, ele fornece uma
estrutura conceitual coerente a partir da qual desenvolver teoria e pesquisa
que pode explicar a prática de PAM no século XXI (OSBORNE, 2006, p. 381)

Na NPG a base de confiança é a identificação e a estrutura é mantida por redes, iterações
e voz através da participação direta. “Na estrutura da NPG os clientes dos serviços públicos não
são mais vistos em um relacionamento de cima para baixo, mas como parceiros que prestam
serviços conjuntamente de forma interativa.” (FLEDDERUS ET AL. 2014, p. 431).
Sorensen e Torfing (2016) estudaram a inovação por meio de colaboração nas redes de
governança e perceberam que o novo movimento de reformas promovidas pela NPG entende
que a inovação colaborativa pode ser entendida como o trabalho conjunto de interessados dos
setores público e privado. Torfing, Sorensen e Roiseland (2016) perceberam que o NPG quer
transformar a imagem do setor público passando de uma autoridade e provedor de serviços para
uma arena de co-criação. Rhodes (2016) observou a NPG sob a ótica diplomática das relações
em contraposição ao NPM. O autor aferiu que:

a diplomacia, com seu foco em ultrapassar fronteiras e facilitar a interação,
é uma velha arte em um novo contexto; as habilidades da diplomacia estão
no cerne do NPG. Quando a NPG fala de abrangência de fronteiras e
liderança colaborativa, está falando sobre diplomacia sob o aspecto do
século XXI. A NPG fornece um novo contexto para as habilidades
diplomáticas, enquanto o NPM corrói a memória institucional (RHODES,
2016, p. 644).

Lindsay, Osborne e Bond (2013) estudaram a NPG sob o ponto de vista do terceiro setor
e perceberam que as normas de NPM existentes coexistem com o NPG e novas formas de
governança e nesse ambiente o compartilhamento de recursos e holismo baseado em serviços
fundamentado na NPG seria o caminho a seguir.
A NPG, como os modelos anteriores, sofre influência do ambiente político e cultural,
podendo formar diferentes arranjos organizacionais dependendo do país. Segundo Peter e Pierre
(1998) enquanto NPM está focada em resultados e a NPG se preocupa com os processos e a
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estrutura. Enquanto isso a NPM sofre menos interferência em relação ao contexto de aplicação,
podendo ser aplicada em qualquer proposição, sem adaptações e mudanças de princípios. A
NPM se preocupa com processos intraorganizacionais enquanto a NPG para inter
organizacionais.
Pereira e Ckagnazaroff (2020) entendem que as dimensões que fazem parte do NPG são
novas e diferentes dos outros paradigmas da administração pública. Essas dimensões podem ser
usadas como abordagem de análise e são formadas pelos seguintes fundamentos básicos:
sentido público das escolhas de governo, coprodução das atividades e democracia de escolha
participativa. A estrutura do NPG é formada por redes, coordenação e deslocamento de poder
que são executados através de processos que podem promover accountability, bem como e
eficiência e eficácia.
Os paradigmas da administração pública foram compilados no Quadro 2, segundo
Osborne (2006):

Paradigma/
elementos
chave
Administração
Pública (PA)

Nova Gestão
Pública (NPM)

Nova
Governança
Pública (NPG)

Raízes teóricas

Ciência política
e
políticas
públicas
Relacional
/
teoria da escolha
pública
e
estudos
administrativos

Sociologia
organizacional e
teoria das redes

Natureza do
Estado

Foco

Ênfase

Unitário

O sistema
político

Implementação
política

Desagregação

Gestão
intraorganizacio
nal

Entradas
saídas
serviço

Plural
pluralista

e

Governança
interorganiz
acional

Processos
resultados
serviço

e
de

e
do

Relacionament
o com
parfeiros
externos (nãopúblicos)
Elementos
potenciais
do
sistema

Mecanism
o de
governanç
a

Valor base

Hierarquia

Ethos do setor
público

Contratados
independentes
em um mercado
competitivo

Mercado e
os contratos
clássicos ou
neoclássicos

Eficácia
competição
mercado

Fornecedores
preferenciais e,
muitas vezes,
agentes
interdependente
s
em
relacionamentos
contínuos

Contratos
de
confiança
ou
relacionais

Neocorporativis
ta

Quadro 2: Elementos do NPG, em contraste com PA e o NPM
Fonte: Osborne (2006, p. 383).

2.3.3 Governança da Era Digital: Digital Era Governance (DEG)
Ao passo que a tecnologia evolui, alteram-se também as habilidades, regras, custos,
tipos de serviço, canais de entrega e modelos organizacionais para transformar as funções de
governo e a prestação de serviços públicos. Diversos estudos de caso e fontes internacionais
apontam que as autoridades e governos absorvem diferentes níveis de benefícios na
administração pública, principalmente devido as rápidas evoluções tecnológicas. Mesmo assim

da
e
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o fracasso da administração pública em conseguir todo potencial das TIC não é compreendido.
Dessa forma é necessário um modelo de governança forte, bem como cooperação internacional
para tornar o serviço público mais eficiente e eficaz na prestação de serviços e tratar o
relacionamento entre governo, empresas e sociedade (NIELSEN, 2017, p 64).
A face do regime pós-NPM ainda está em formação. Dunleavy et al (2006) observaram
que os efeitos do NPM ainda estão ocorrendo em alguns países e essa onda da administração
pública ficou estagnada ou se concentra em alguns países de primeiro mundo. Esse refluxo
ocorre principalmente devido a efeitos indiretos sobre as capacidades da sociedade em resolver
problemas sociais e porque o NPM aumentou muito a complexidade política e institucional.
Uma variedade de mudanças conectadas e focadas em tecnologia da informação são críticas
para uma nova onda de mudança. Essa nova fase se concentra em reintegração, holismo baseado
em necessidades e mudanças de digitalização e é chamado de Governança da Era Digital
(DEG). Esse novo movimento prevê a reintegração de diversas funções na área governamental,
bem como a adoção de estruturas holísticas e que apontam para as necessidades e digitalização
gradativa dos processos burocráticos. A DEG impõe um a oportunidade de criar mudanças
autossustentáveis para uma variedade de efeitos organizacionais, tecnológicos, culturais e
sociais.
Essa influência tem efeitos não de uma forma direta determinada tecnologicamente,
mas por meio de uma ampla gama de mudanças cognitivas, comportamentais, organizacionais,
políticas e culturais que estão vinculadas aos sistemas de informação, amplamente
interpretados. Chamamos essa nova constelação de ideias e mudanças de reforma de
"governança da era digital", abreviadamente DEG. Esse rótulo destaca o papel central que as
mudanças promovidas pela TIC e pelos sistemas de informação desempenham em uma ampla
série de alterações na forma como os serviços públicos são organizados como processos de
negócios e fornecidos aos cidadãos ou clientes. A DEG é um movimento da era digital em toda
sociedade. Mas o DEG é sobre governança, não apenas ou principalmente sobre mudanças
digitais. As características unificadoras e distintivas do atual desenvolvimento da mudança
organizacional e gerencial do setor público giram principalmente em torno das mudanças na
tecnologia da informação e nos sistemas de informação (DUNLEAVY et al, 2006, p. 468).
Os paradigmas que vieram antes da Governança da Era Digital (DEG) possuem um
desalinhamento com as necessidades da democracia digital. Tanto a administração pública
tradicional como o NPM entraram em conflito com os novos valores democráticos habilitados
pela DEG:
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Há, portanto, a necessidade de um novo paradigma: um que incorpore a
natureza dos sistemas emergentes na gestão de serviços e programas
públicos, trate de uma forma diferente de trabalhar para os participantes do
setor público, e que possa “conduzir a sociedade a um novo caminhos através
do desenvolvimento de redes complexas e do surgimento de abordagens mais
ascendentes para a tomada de decisões. (Tassabehji et al, 2016, p. 224).

O Quadro 3 resume as principais diferenças entre os diferentes paradigmas da gestão
pública tradicional e da NPM, juntamente com o paradigma do DEG de Dunleavy et al.(2006):

Objetivos principais

Papel dos gestores

Abordagem do ethos
do serviço público

Desafios de eficiência
(E), responsabilidade
(R) e equidade (E)

Contribuição para o
processo democrático

Paradigmas de Gestão do Setor Público
Administração
New Public
pública tradicional
Management (E(governo tradicional)
government) - NPM
- AP
Insumos
fornecidos Gerenciar entradas e
politicamente; serviços saídas de uma forma
monitorados por meio que garanta economia e
de
supervisão capacidade de resposta
burocrática
ao consumidor
Para garantir que as Para ajudar a definir e
regras e procedimentos cumprir as metas de
apropriados
sejam desempenho acordadas
seguidos
O setor público detém Cético em relação ao
o monopólio da ética ethos do setor público
do serviço e todos os (leva à ineficiência e à
órgãos públicos o construção
de
detêm
impérios); favorece o
atendimento ao cliente.
(E) Dividir tarefas (E) Defina tarefas de
complexas e fazer com desempenho difíceis
que a equipe siga os que a organização é
procedimentos
incentivada a realizar.
(R)
As
eleições (R)
Os
políticos
competitivas fornecem definem
objetivos
líderes que podem públicos e estabelecem
orientar e exercer a metas e, em seguida,
supervisão
responsabilizam
os
(E) Tratando todos os gerentes
por
sua
casos semelhantes da concretização.
mesma forma.
(E) Oferecer uma
estrutura de resposta
aos
usuários
e
estabelecer metas para
alcançar um acesso
justo aos serviços.
Fornece
Entrega
objetivos:
responsabilidade:
A limitado a estabelecer
competição
entre objetivos e verificar o
líderes eleitos fornece desempenho, deixando
uma responsabilidade aos
gerentes
a
abrangente.

Digital Era
Governance - DEG
Reintegração: reverter
hierarquias
corporativas distintas e
separadas em uma
resposta antitética ao
NPM
Holismo: simplificar e
alterar as relações entre
agências e clientes.
Desenvolver
um
governo ágil capaz de
responder às mudanças
no ambiente social
Digitalização:
para
obter
ganhos
de
produtividade
contemporâneos de TI
e
mudanças
organizacionais
relacionadas além dos
canais
eletrônicos
como um complemento
para
administração
convencional
e
negócios
processos
Integração
genuína,
não uma governança
conjunta estreita e
fragmentada.
Governo voltado para o
cidadão.
Operações
organizacionais
visíveis
para
funcionários dentro e
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Departamento
hierárquico
profissão
autorregulada.

determinação
dos
meios
Setor
privado
ou
ou agência pública bem
definida.

entre
agências
governamentais,
cidadãos e sociedade
civil.
Cenário institucional e
político
menos
complexo.
Aumentar a capacidade
autônoma do cidadão
para
resolver
problemas sociais

Sistema para entrega
de serviços

Apoiar
ações
de
stakeholders
da
sociedade
civil
facilitadas por gestores
públicos
Quadro 3: Resumo dos paradigmas de gestão do setor público
Fonte: Tassabehji et al (2016, p. 225).

A governança pública continua em evolução e apesar de características da
Administração Pública (AP) tradicional e da Nova Gestão Pública (NPM) ainda serem
encontrados nos governos, um novo paradigma pós-NPM está em formação. Os principais
componentes do DEG podem ser definidos conforme o Quadro 4:

Tema

Reintegração

Holismo baseado em necessidades

Processos de Digitalização

Componente
Reversão da agencificação
Governança integrada
Re-governamentalização
Restabelecimento de processos centrais
Reduzir radicalmente os custos de produção
Reengenharia de funções de BackOffice
Concentração e especialização em compras
Simplificação de rede
Reorganização com base no cliente ou com base nas necessidades
Provisão única
Busca de informações interativa e "pergunte uma vez"
Data warehousing (DW)
Reengenharia de serviço ponta a ponta
Processos governamentais ágeis
Prestação de serviço eletrônico
Novas formas de processos automatizados - zero touch Technologies
(ZTT)
Desintermediação radical
Streaming de canal ativo
Facilitando a administração igualitária e a coprodução
Rumo a um governo de livro aberto
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Quadro 4: Componentes DEG
Fonte: Dunleavy et al (2006, p. 481).

De acordo com o relatório de Revisão do Governo Digital do Brasil - Rumo a
Transformação Digital do Setor Público, da OCDE (2018), um planejamento de governo digital
é um instrumento vital que busca realizar as estratégias de programa de governo e permite o
alinhamento das prioridades bem coordenação de objetivos. A estratégia de governo digital
permite a implementação efetiva e eficiente do ciclo de políticas públicas e institui dispositivos
de accountability estruturados pela governança específica para cada objetivo como o ambiente
institucional, político, de financiamento e monitoramento. A reformulação da estrutura
administrativa e busca de mão de obra especializada é vital para apoiar os objetivos buscados
pela DEG. Segundo o relatório “A Caminho da Era Digital no Brasil”,
em termos de governança, a Superintendência de Governança Eletrônica e
Tecnologia da Informação e Comunicação passou a usar outra denominação
a partir de 2019 (e ampliou suas responsabilidades), tornando-se, então, a
Secretaria de Governo Digital (SGD). Essas medidas foram também
acompanhadas de um aumento no seu quadro de pessoal: atualmente, a SGD
conta com 400 funcionários e coordena 400 especialistas de TI que trabalham
nas agências. A SGD faz parte da Secretaria Especial de Desburocratização
do Ministério da Economia” (OCDE, 2020, p. 95).

A governança digital não segue uma abordagem prescritiva, embora um bom projeto e
coordenação eficientes sejam fundamentais. As abordagens e características de aplicação de
modelos de governança digital podem variar de país para país, refletindo a cultura, as
instituições e como o governo está organizado. Ademais, contratos e acordos de governança
são instrumentos vivos que podem mudar e ser adaptados com o decorrer dos anos de acordo
com as melhorias de governo, de estratégia ou devido aos interesses das partes interessadas e
dos cidadãos. Para entender como se apresentam as pesquisas e abordagens sobre governança
digital foi realizada a bibliometria descrita na seção seguinte.

2.4

Bibliometria

Afim de nortear a revisão da bibliografia, gerar algumas análises e compilar os achados
sobre governança digital sob a ótica da governança pública foi realizada uma análise
bibliométrica. Segundo Macias-Chapula (1998), a bibliometria é um campo da ciência da
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informação que procura estudar os aspectos quantitativos de produção e evidência registrada,
com apoio de métodos matemáticos e estatísticos.
Para efetuar a busca de artigos sobre governança digital foi utilizada a base de
publicações Scopus. O primeiro passo foi realizar uma busca usando como expressão de busca
avançada a seguinte expressão booleana:

(((TITLE-ABS-KEY ("digital
governance") OR TITLE-ABS-KEY (governance) OR ("Digital
Era
Governance") OR TITLE-ABS-KEY ("Digital
Era
Governance")) AND (LIMITTO (LANGUAGE, "English")) AND (LIMIT-TO (DOCTYPE, "ar"))
Essa busca resultou em 1630 documentos. Posteriormente esses resultados foram
classificados segundo a ocorrência de citações. Finalmente, foi exportado um arquivo de
extensão .bib (arquivo de banco de dados de bibliografia BibTeX ) contendo todos resultados
em arquivo texto.
Para efetuar a bibliometria dos dados foi utilizado o módulo Bibliometrix do sofwate
estatístico R. Foram filtrados os documentos do ano 2000 até 2020. Essa análise bibliométrica
permitiu compreender como está a relevância, crescimento e principais autores sobre
governança digital. Também são apresentados dados de principais períodicos, palavras chave,
bem como as áreas de analise do tema. Os resultados são apresentados nas sessões seguintes.
A Tabela 1 foi gerada no Bibliometrix após a importação do arquivo .bib para análise
dos 1630 documentos. Essa tabela respresenta as principais informações da base de dados de
maneira resumida. É possível notar que o período de busca encontrou 1517 documentos do ano
2000 até o ano 2020 e a média de publicação sobre o tema é de 6,15 documentos por ano. Um
total de 2746 autores publicaram sobre o tema no período.
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Tabela 1 - Principais informações sobre a bibliometria
Descrição

Resultados

PRINCIPAIS INFORMAÇÕES SOBRE OS DADOS
Período

2000: 2020

Fontes

666

Documentos

1517

Média de anos a partir da publicação

6,15

Média de citações por documentos

16,49

Média de citações por ano por documento

2.224

Referências

77867

TIPOS DE DOCUMENTOS
Artigo

1517

CONTEÚDO DO DOCUMENTO
Palavras-chave Plus (ID)

2295

Palavras-chave do autor (DE)

3867

AUTORES
Autores

2746

Autores de documentos de autoria única

421

Autores de documentos de autoria múltipla

2325

COLABORAÇÃO DE AUTORES
Documentos de autoria única

489

Documentos por Autor

0,552

Autores por Documento

1,81

Coautores por documentos

2.22

Fonte: Elaborado pelo autor

A Figura 2 representa a produção científica anual de publicações relacionada à
governança digital entre nas duas últimas décadas. Podemos notar que o tema é relevante, está
em constante crescimento na academia e ultrapassou a publicação de 200 artigos por ano no
último biênio. Esse gráfico demonstra o crescimento exponencial do interesse sobre governança
digital e como o assunto está “na crista da onda” em pesquisas acadêmicas.
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Figura 2: Produção Científica Anual sobre Digital Governance
Fonte: Elaborado pelo autor.

A Figura 3 trata de um ranking para identificar as fontes dos trabalhos mais citados
relacionados a governança digital, dos quais podemos destacar Margetts e Dunleavey (2013),
publicado na Philosophical Transactions of the Royal Society em primeiro lugar com 64
citações. O artigo trata de como o paradigma do NPM está migrando para Governança da Era
Digital através do aumento do uso da internet por governos. Os autores argumentam que uma
segunda onda de governança digital está em formação, abrindo uma nova pauta para o redesing
de governos. O ranking apresentado é importante pois podemos direcionar os levantamentos de
pesquisa usando o ponto de vista mais relevante da academia através dos estudos de DEG desses
autores.

Figura 3: Fonte dos trabalhos mais citados
Fonte: Elaborado pelo autor.
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A Figura 4 permite avaliar como o tema de governança digital evoluiu ao longo da
última década. Essas evidências apontam que as origens da governança digital surgiram por
volta do ano 2000 através dos sistemas de e-commerce ou comércio eletrônico. Entre 2002 e
2005 a governança digital teve uma abordagem econômica e social apoiada em tecnologia da
informação. A partir de 2006, os governos começaram a processar dados em maior escala e
atualmente o tema de governança digital começa a ser relacionada com governo eletrônico e
cidades inteligentes. Esse mapa é relevante pois podemos notar o crescimento da temática ao
longo do tempo e qual assunto está mais atual nas pesquisas. A Índia é um país que estuda muito
o tema e é líder mundial em publicações de governança digital.

Figura 4: Mapa de evolução temática
Fonte: Elaborado pelo autor.

A Figura 5 trata da rede de coocorrência de palavras chave que são tradadas nos
trabalhos científicos sobre governança digital. Esse mapa de rede representa como o tema está
agrupado por meio de 3 clusters de palavras chave relacionadas, indicados por meio de círculos
de cores diferentes. Quanto maior o círculo, maior e mais evidente é o uso daquele termo
naquele agrupamento. Quanto menor o distanciamento entre os círculos, mais forte e mais
evidente entre as palavras é vínculo entre as palavras. Nesse mapa de rede específico
encontramos dois agrupamentos mais relevantes. O cluster azul no qual “governance aproach”
está fortemente relacionado com “public administration” e “information and comunication
technology”. O cluster vermelho representa que “governament data processing” está fortemente
relacionado com “e-governance” e “e-government”. Esse mapa de rede é importante para
entender como o assunto de governança digital está sendo abordado em contextos específicos.
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Figura 5: Rede de coocorrência: Mapa de rede
Fonte: Elaborado pelo autor.

A Figura 6 representa uma rede de cooperação entre os artigos de produção científica
relacionada a governança digital. O grafo de rede de cocitação de artigos demonstra como os
autores estão interagindo para produção de pesquisas no tema. A relação de agrupamentos é
criada atravé de nós por palavras-chave. No grafo, podemos notar três agrupamentos de nós de
cores diferentes na rede de cocitação de governança digital. O destaque está para o autor
Dunleavy, P, 2006-1, 2 e 5, que aparece com trabalhos nos três clusters de dados e é um dos
expoentes norteadores da Governança da Era Digital.
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Figura 6: Grafo de rede de cocitação de artigos
Fonte: Elaborado pelo autor.

A análise do Grafo de Rede demonstrada pela Figura 7 destaca a atuação do pesquisador
Dunleavy, que, além de figurar entre os mais citados na presente amostra, aparece como único
autor que tem cocitação com todos demais pesquisadores da seleção, representando a relevância
de seus trabalhos em governança digital.

Figura 7: Grafo de rede de cocitação de autores
Fonte: Elaborado pelo autor
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A fim de compilar as lacunas teóricas foi criado o Tabela 2 que resume os gaps e
oportunidade de pesquisa considerando os 20 artigos mais citados:

Tabela 2 - Resumo de lacunas teóricas
Autor/Ano/Fonte

Citações

Título

Lacunas Teóricas

MARGETTS H, 2013,
PHILOS TRANS R
SOC A MATH PHYS
ENG SCI

64

The second wave of digital-era
governance: a quasi-paradigm for
government on the Web

Como a segunda onda de DEG está impactando os
governos, como uma crise fiscal poderia afetar a
DEG e aumentar a cobrança social

50

From
e-government
to
wegovernment: Defining a typology for
citizen coproduction in the age of
social media

Para onde a digitalização pode levar os governos; que
modelos de maturidade poderiam ser usados
governança digital; quais ferramentas de design
podem impactar os cidadãos ; quais os contratos
sociais para se considerar num modelo de governança
digital

CORDELLA A, 2010, J
STRATEGIC INFORM
SYST

30

Information systems in the public
sector: The e-Government enactment
framework

Faltam estudos sobre design de políticas públicas
focados em governo digital; por que os governos
consideram a tecnologia apenas mais um
recurso, embora poderoso e multifacetado, no arsenal
da política?

CORDELLA A, 2012,
GOV INF Q
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A public value perspective for ICT
enabled public sector reforms: A
theoretical reflection

Entender como a governança digital pode impactar a
reforma do setor público; quais impactos políticos e
sociais o governo digtal pode causar

SAXENA KBC, 2005,
INT J PUBLIC SECT
MANAGE
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Towards excellence in e‐governance

Por que iniciativas de governança eletrônica falham?
Faltam estudos sobre metodologia de implantação de
governança eletrônica

NORRIS DF, 2013,
PUBLIC ADM REV

24

Local E-Government in the United
States: Transformation or Incremental
Change?

Poucos estudos sobre os resultados de um projeto de
governo eletrônico; poucas evidências de que o
governo eletrônico mudou o relacionamento entre o
governo e seus governados

CORDELLA A, 2007, J
INF TECHNOL

22

E-government: Towards
Bureaucratic Form?

Como o aumento da complexidade da burocracia de
governo eletrônico pode impactar? Quais os impactos
de tentar adequar legislação e processos para governo
digital?

LODGE M, 2011,
GOVERNANCE

22

Toward a New Era of Administrative
Reform? The Myth of Post-NPM in
New Zealand

Poucas evidências de uma mudança de paradigma na
reforma administrativa podem ser notadas

THOMAS JC, 2003, J
PUBLIC ADM RES
THEORY

21

The New Face of Government:
Citizen‐Initiated Contacts in the Era of
E‐Government

Como o governo digital pode aumentar a confiança
da sociedade no governo? Poucos estudos que
comparam a forma de iteração atual com a interação
com o governo via internet

LINDERS D, 2012,
GOV INF Q

the

E-

DAWES SS, 2009, GOV
INF Q

19

Governance in the digital age: A
research and action framework for an
uncertain future

Quais são as implicações nacionais, regionais e locais
de
ação internacional em questões específicas de egovernança? Qual é o "custo total de propriedade" de
uma iniciativa de governança eletrônica e como esses
custos são distribuídos entre as organizações, grupos
e indivíduos envolvidos?

MEIJER A, 2015, GOV
INF Q

16

E-governance innovation: Barriers and
strategies

Existe capacitação no governo para habilitar a
governança digital? Quais estratégias de inovação
para governança digital falharam e por quê?

FISHENDEN J, 2013, J
PUBLIC ADM RES
THEORY

16

GOLDFINCH S, 2010,
PUBLIC ADM

16

Digital
Government,
Open
Architecture, and Innovation: Why
Public Sector IT Will Never Be the
Same Again
Two myths of convergence in public
management reform

Faltam evidências para determinar qual arquitetura
de padrão aberto de governo digital foi entregue
Faltam estudos para entender como a DEG poderia
impactar na reforma de governos
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15

New Public Management: The
Cruellest Invention of the Human
Spirit?

Qual melhor abordagem estratégica para conseguir
resultados através do uso de tecnologia por
governos? Por que a maioria dos projetos de governo
digital falham? Qual o nível da mão de obra do
governo para entregar projetos de tecnologia?

15

It takes Two to Tango? Understanding
the Co-production of Public Services
by
Integrating
the
Services
Management
and
Public
Administration Perspectives

Faltam testes de coprodução para serviços públicos,
novas abordagens de interação com o usuário para
coprodução, novas formas de entregas de serviços
por meio de coprodução, examinar como a
contribuição das TIC e as tecnologias digitais podem
contribuir para a prática de coprodução; avaliar
habilidade de formuladores de políticas para
coprodução

TORRES L, 2006,
GOVERNANCE

14

E-Governance
Developments
in
European Union Cities: Reshaping
Government’s Relationship with
Citizens

como integrar o e-government com a reforma da
gestão pública, por que existe grande dificuldade de
promover mudanças radicais no governo por meio de
tecnologia, como usar a tecnologia para entregar mais
do que serviços e sempre considerar o cidadão em
primeiro lugar?

CORDELLA A, 2010,
GOV INF Q

14

Outsourcing, bureaucracy and public
value: Reappraising the notion of the
“contract state”

como riscos financeiros para os cidadãos podem ser
minimizadas, como promover governo digital sem
impactar o custo de terceirização,

ANDERSEN KN, 2010,
INT J PUBLIC ADM

14

Fads and Facts of E-Government: A
Review of Impacts of E-government
(2003–2009)

quais são as capacidades, interações, orientações e
distribuição de valor promovidas pelo governo
eletrônico?

13

E-Government: Evolving relationship
of citizens and government, domestic,
and international development

como tratar a exclusão digital, garantir a
disponibilidade de informações, como garantir a
usabilidade e acesso para cidadãos com baixo
conhecimento de governo digital, quais fatores
financeiros e culturais impactam na aplicação do
governo eletrônico

13

Are government internet portals
evolving towards more interaction,
participation, and collaboration?

Os portais de internet do governo estão evoluindo
para mais interação, participação e colaboração?
Como tratar os portais de governo eletrônico no nível
dos municípios?

LAPSLEY I, 2009,
ABACUS

OSBORNE SP, 2013,
BR J MANAGE

EVANS D, 2006, GOV
INF Q

SANDOVALALMAZAN R, 2012,
GOV INF Q

Fonte: Elaborado pelo autor.

Buscando delimitar o escopo dessa pesquisa, e usando como base a governança digital
sob a ótica da governança pública, foram escolhidas as lacunas de pesquisas dos 3 primeiros
artigos mais citados e elencados na Tabela 2 - Resumo de lacunas teóricas.
A primeira pergunta de pesquisa representada por “P1 - Como a Governança da Era
Digital (DEG) está impactando os governos ?” é a lacuna teórica apontada no trabalho de
Margetts e Dunleavy (2013).
A segunda de pesquisa representada por “P2 - Quais contratos sociais podem ser
considerados como um modelo de governança digital?” é a lacuna teórica apontada no trabalho
de Linders (2012).
A terceira de pesquisa representada por “P3 - Quais são as principais barreiras para
design de políticas públicas focadas em governo digital ?” é a lacuna teórica apontada no
trabalho de Cordella (2010).
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Na seção seguinte será explicada a metodologia usada para o levantamento de dados
para tentar coletar evidências que respondam as perguntas de pesquisas e em seguida será
apresentada uma seção com os análise desses dados e os resultados. O trabalho finaliza com
uma seção de conclusão, limitações do estudo e oportunidades de pesquisa.
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3 METODOLOGIA

A metodologia a ser usada é exploratória quanto aos objetivos, e, considerando a forma
de abordar o problema, é do tipo qualitativa, uma vez que usando os dados encontrados sobre
governança digital, procura classificar os modelos e padrões descobertos. Observando à
natureza desta pesquisa, entendemos que pode ser classificada como aplicada, pois busca
verificar aplicações de governança digital em governos. Observando a disponibilização dos
procedimentos, a pesquisa é bibliográfica e será elaborada a partir de trabalhos já publicados,
observando aplicações de governança digital na administração pública sob diferentes aspectos
apontados nas lacunas teóricas da seção anterior.
A seleção dos artigos foi realizada com uma Revisão Sistemática da Literatura (RSL).
Essa estratégia de pesquisa foi escolhida pois de acordo com Lasserson et al. (2009) o volume
da literatura de pesquisa vem crescendo em uma taxa cada vez maior e isso dificulta aos
tomadores de decisão avaliar a vasta quantidade de pesquisas primárias. O objetivo dessa RSL
é buscar evidências para responder as perguntas de pesquisa usando o estado da arte atualizado
de governança digital, usando diferentes bases de dados, usando um protocolo para
documentação e uma ferramenta para analisar os dados do protocolo. A RSL dessa pesquisa
segue as atividades das fases de Planejamento, Condução e Publicação dos Resultados
conforme as atividades da Figura 8:
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Condução

Publicação dos Resultados

Identificar estudos

Descrever e divulgar os

primários (utilização da

resultados

Planejamento

Definir Objetivo

estratégia de busca)

Definir protocolo
- definir as questões de
pesquisa

Avaliar os resultados
relatados

Selecionar estudos

- definir estratégia de busca

- definir as fontes de

primários ( utilização dos

critérios de seleção e

pesquisa

qualidade)

- definir os critérios de
Extrair dados

seleção
- definir os critérios de
Avaliar o protocolo

Legenda:

Fase

Sintetizar dados

Atividade

Fluxo de condução

Figura 8: Fases e atividades para Revisão Sistemática da Literatura (RSL)
Fonte: Adaptado de Scannavino et al. (2017).

Para registro e seleção dos artigos baseada em critérios o software State of the Art
through Systematic Review (StArt) foi usado nas fases de Planejamento e Condução da RSL. O
Microsoft Excel foi usado para criação de gráficos com base nos dados dos artigos gerados e
exportados pelo software StArt.
A fim de padronizar a RSL, evitar vieses e melhorar a documentação da pesquisa foi
adotado um checklist usando o protocolo Preferred Reporting Items for Systematic Reviews
and Meta-Analyses (PRISMA) conforme Moher et al. (2009). Essas etapas de RSL podem ser
melhor representadas pelo diagrama representado pela Figura 9.
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Busca automática nas

Busca manual no

bases de publicações

Lattes de autores do
tema

Fase 1

Artigos identificados

Artigos identificados

Artigos identificados

através do Web of

através do Scopus

através do Lattes de

Science (n=130)

(n=180)

autores do tema
(n=46)

Artigos de Digital Governance
Fase 2

avaliados para inclusão de por meio da
seleção de título e resumo (n=142)

Artigos excluídos
(n=214)

Artigos avaliados por meio dos
Fase 3

critérios de inclusão e exclusão na

Artigos excluídos

leitura da introdução, método e

(n=68)

conclusão (n=72)

Artigos de Digital Governance
Fase 4

avaliados para inclusão por meio da
leitura do texto completo (n=55)

Artigos excluídos
(n=17)

Estudos incluídos na
revisão sistemática (n=55)
Figura 9: Diagrama de fluxo PRISMA para seleção dos trabalhos
Fonte: Elaborado pelo autor.

Na fase 1, foi realizada busca automática nas bases de publicações Web of Science e
Scopus, usando a mesma expressão padronizada. Também foi realizada busca manual nos
Lattes de autores referência no tema.
Na Fase 2, foi realizada uma triagem através do título e resumo dos artigos avaliados
para determinar se abordavam de governança digital em governos.
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Na Fase 3, a seleção foi refinada aplicando os critérios de inclusão e exclusão por meio
da leitura da introdução, método e conclusão.
A Fase 4 envolveu a leitura do texto integral dos artigos para avaliar se os critérios de
inclusão foram atendidos.
A etapa final do processo foi a de compilação dos dados para entender os impactos
governança digital em governos de acordo com as lacunas teóricas.
As próximas seções vão detalhar as atividades das fases de Planejamento, Condução e
Publicação dos Resultados descritas pelos processos apresentados na Fases e atividades para
Revisão Sistemática da Literatura (RSL) representadas pela Figura 8.

3.1

Planejamento

3.1.1 Definir Objetivo

Essa pesquisa revisa sistematicamente a literatura e busca através da meta análise
fornecer uma visão geral baseada em evidências sobre a governança digital em governos, sob a
ótica da teoria da governança pública, segundo as lacunas teóricas apontadas no referencial
teórico. Isso permite realizar diversas análises, responder perguntas de pesquisa, entender
pontos que ainda não foram estudados e posteriormente fornece sugestões de agenda de
pesquisa.

3.1.2 Definir Protocolo

O planejamento de uma RSL é uma atividade complexa que pode envolver muitos
julgamentos. Para minimizar a possibilidade de vieses é fundamental que um método seja
definido e documentado.
A publicação de um protocolo promove a transparência dos processos, reduz o potencial
de duplicação de atividades e permite que seja realizada uma revisão por pares.
O protocolo define o contexto no qual a RSL está sendo efetuada e é uma oportunidade
de desenvolver e planejar as ideias da revisão, bem como a escolha dos critérios de
elegibilidade, escolha dos critérios de comparação e resultados esperados.

3.1.2.1 Definir as Questões de Pesquisa
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Diversas lacunas teóricas do tema de governança digital foram demonstradas na Tabela
2. Para delimitar melhor o escopo, foram selecionadas 3 lacunas teóricas, uma de cada, dos 3
artigos mais citados, para serem abordadas nessa revisão sistemática com meta análise. O artigo
de Margetts e Dunleavy (2013) aponta que é preciso compreender como a segunda onda de
governança digital está impactando os governos. O artigo de Linders (2012) comenta que é
importante entender quais os contratos sociais para considerar o cidadão como parte
fundamental num modelo de governança digital. O trabalho de Cordella (2010) aponta que
faltam estudos sobre design de políticas públicas focados em governo digital. Dessa forma,
essas perguntas foram esquematizadas no Quadro 6.
O quadro 6 apresenta a(s) pergunta(s) de pesquisa desta revisão sistemáticas derivadas
das lacunas teóricas.

Pergunta
P1
P2
P3

Descrição da Pergunta
Como a Governança da Era Digital (DEG) está impactando os governos?
Quais contratos sociais devem ser considerados em um modelo de governança
digital?
Quais principais barreiras para design de políticas públicas focados em governo
digital?

Quadro 6: Perguntas de Pesquisa
Fonte: Elaborado pelo autor.

3.1.2.2 Definir a Estratégia de Busca

A definição da string ou expressão booleana de pesquisa nas bases de publicações foi
construída para atender os critérios PICO (Population, Intervention, Comparation e Outcomes),
e representam respectivamente: P como sendo a população, que pode ser uma área de aplicação
ou uma determinada classificação de um tema; I como sendo a intervenção, que auxilia a
delimitar o trabalho dentro de um escopo mais abrangente; C como sendo a comparação, que
compreende em identificar alternativas e realiza comparação com a delimitação aplicada na
intervenção; e O como sendo os resultados, ou o que se busca alcançar, aprimorar ou medir
baseado na população.
A delimitação do critério PICO para essa pesquisa é apresentada abaixo no Quadro 7:

42

Critérios

Descrição
A população definida foram os artigos sobre governança digital. Para

População

realizar a busca da população escolhida foram usadas as expressões
chave digital governance, e-governance, egovernance, digital-era
governance e digital era governance.
A intervenção tentou localizar e apontar as estratégias, métodos e

Intervenção

artifícios para promover a governança digital. Dessa forma, foram
delimitadas as seguintes string de busca: strateg*, method, technology
and mechanism.
Esse trabalho de pesquisa não usou estudos comparativos, portanto,

Controle

essa técnica não foi usada na para seleção e na elaboração de uma
expressão de busca.
O foco da pesquisa é entender a eficácia dos serviços digitais prestados

Resultado

pelos governos. Dessa forma, foram buscados artigos que apresentavam
as palavras-chave: effectiveness, e-gov, e-government.

Quadro 7: Descrição dos Critérios da Pesquisa
Fonte: Elaborado pelo autor.

3.1.2.3 Definir as Fontes de Pesquisa

As seguintes fontes de dados são utilizadas nessa RSL:
•

Scopus: https://www.elsevier.com/pt-br/solutions/scopus

•

Web of Science: https://www.webofknowledge.com/

•

Lattes de pesquisadores do tema

Nas bases de publicações científicas Scopus e Web of Science foram usadas strings de
busca explicadas na seção 3.2.1, para realizar busca automática de publicações. Nos Lattes dos
autores de pesquisadores do tema governança digital foi realizada busca manual por meio do
DOI (Digital Object Identifier), que é um identificador único para artigos ou publicações
científicas. Tanto para a pesquisa automática com para pesquisa manual dos autores referência
no tema foram definidas as línguas inglês e português.

3.1.2.4 Critérios de Seleção
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Os Critérios de Inclusão dos estudos são apresentados no quadro 8:

Critério

Descrição do Critério de Inclusão

CI1

Os estudos precisam estar disponíveis em formato digital nas bases de busca

CI2

Os estudos devem estar disponíveis em inglês ou português.
Os estudos devem tratar de estratégias, métodos, tecnologias e mecanismos de
governança digital
Os estudos precisam estar relacionados com estratégias de governos

CI3
CI4

Quadro 8: Critérios de Inclusão
Fonte: Elaborado pelo autor.

Os Critérios de Exclusão dos estudos são apresentados no quadro 9:

Critério
CE1
CE2

Descrição do Critério de Exclusão
Não apresentar informações suficientes para extração de dados, ou que impacte na
qualidade ou relevância da pesquisa
Trabalhos incompletos, como short papers

Quadro 9: Critérios de Exclusão
Fonte: Elaborado pelo autor.

3.1.2.5 Critérios de Qualidade

Os Critérios de Qualidade dos estudos recuperados são apresentados no quadro 10:
Critério
CQ1
CQ2
CQ3
CQ4

Descrição do Critério de Qualidade
Os componentes de Governança da Era Digital (DEG) foram apresentados de forma
objetiva ?
Os contratos sociais foram explicitamente citados?
As barreiras para design de políticas públicas focados em governo digital foram
apresentadas?
As lacunas teóricas foram detalhadas?

Quadro 10: Critérios de Qualidade
Fonte: Elaborado pelo autor.
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Os campos do formulário de critério de qualidade são listas de escolha de acordo com o
Quadro 11:
Campo

Lista para escolha

Componente DEG

Sim, Não

Contratos sociais

Sim, Não

Barreiras governo digital

Sim, Não

Lacunas teóricas detalhadas

Sim, Não

Quadro 11: Campos de critérios de qualidade
Fonte: Elaborado pelo autor.

A ferramenta StArt também auxiliou na fase de importação dos corpus das bases de
publicações e realizou da remoção automática dos artigos duplicados comparando o DOI.

3.1.3 Avaliação do protocolo de pesquisa

A fim de garantir que a fase de Planejamento para RSL fosse atendida foi realizado um
teste

piloto

na

base

de

publicações

Science

Direct,

disponível

em

https://www.sciencedirect.com/ com a mesma string de busca das bases eleitas para esse
trabalho. Esse teste faz parte do protocolo e durante a simulação não foram encontrados erros
ou violações que pudessem comprometer a busca.

3.2

Condução
Após a definição das atividades da fase de Planejamento da RSL e definição do

protocolo de pesquisa são executadas as atividades de Condução. Durante essa etapa é realizada
a conexão entre os artigos selecionados e as questões de pesquisa. As principais etapas incluem
a seleção, extração e documentação dos dados que servirão de evidências para a pesquisa.

3.2.1 Identificar Estudos Primários
Para efetuar a procura de estudos primários de forma automática foi realizada uma busca
de acordo com os critérios PICO, a string de busca ou expressão booleana genérica para esta
pesquisa foi definida da seguinte forma:
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(Digital governance or e-governance or digital-era governance or digital era
governance) and (strateg* or method* or technolog* or mechanism) and (effectiveness or egov or e-government)
O caractere * na expressão de busca representa um caractere coringa que pode significar
as variações de uma determinada palavra-chave.
O Quadro 12 informa as strings de busca adaptadas para cada base de dados de
publicações pesquisada, pois cada uma delas possui configurações e sintaxe específica:

Base de dados

Scopus

Web of Science

String Utilizada
(TITLE-ABS-KEY ("digital governance") OR TITLE-ABS-KEY (egovernance) OR TITLE-ABS-KEY ("Digital-Era Governance") OR TITLEABS-KEY ("Digital Era Governance") AND ( TITLE-ABS-KEY ( "strateg$"
) OR TITLE-ABS-KEY ( method ) OR TITLE-ABS-KEY ( "technology"
) OR TITLE-ABS-KEY ("mechanism")) AND ( TITLE-ABS-KEY (
"effectiveness" ) OR TITLE-ABS-KEY ( e-gov ) OR TITLE-ABS-KEY (
"e-government" ) OR TITLE-ABS-KEY ( "eletronic government" ) ) AND
( LIMIT-TO ( LANGUAGE , "English" ) OR LIMIT-TO ( LANGUAGE ,
"Portuguese" ) ) AND ( LIMIT-TO ( DOCTYPE , "ar" ) )
(( (TS="digital governance" OR TI="digital governance" OR AB="digital
governance") OR (TS="e-governance" OR TI="e-governance" OR AB="egovernance")
OR
(TS="egovernance" OR TI="egovernance" OR
AB="egovernance") OR (TS="Digital-Era Governance" OR TI="DigitalEra Governance" OR AB="Digital-Era Governance") OR (TS="Digital Era
Governance" OR TI="Digital Era Governance" OR AB="Digital Era
Governance")
)
AND
((TS="strateg*" OR TI="strateg*" OR
AB="strateg*") OR (TS="method" OR TI="method" OR AB="method")
OR (TS="technology" OR TI="technology" OR AB="technology") OR
(TS="mechanism" OR TI="mechanism" OR AB="mechanism") ) AND
((TS="effectiveness" OR TI="effectiveness" OR AB="effectiveness") OR
(TS="e-gov" OR TI="e-gov" OR AB="e-gov") OR (TS="e-government"
OR TI="e-government" OR AB="e-government") OR (TS="eletronic
government" OR TI="eletronic government" OR AB="eletronic
government") ))
AND
IDIOMA:
(English OR Portuguese) AND TIPOS DE DOCUMENTO:
(Article)

Quadro 12: Termos de Busca
Fonte: Elaborado pelo autor.

3.2.2 Selecionar Estudos Primários
A busca automática realizada nas bases de publicações acadêmicas totalizou em 356
artigos, sendo 130 ou 37% dos artigos do portal Web of Science e 180 ou 51% da base Scopus.
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O software StArt encontrou e classificou automaticamente 48 ou 13% trabalhos duplicados. A
busca manual realizada no Lattes dos autores de referência no tema resultou em 16 ou 13% dos
artigos.
Após a execução da Fase 2 da estratégia de seleção através da leitura dos títulos e dos
resumos das publicações, foram escolhidos 140 artigos.
A Fase 3 da estratégia de busca foi executada por meio da leitura da Introdução, Método
e Conclusão dos artigos, resultou em 72 artigos selecionados.
Executadas todas as Fases e atividades da estratégia de seleção foram encontrados 55
artigos a serem usados na etapa de Extração dos Dados. A figura 10 demonstra o gráfico que
representa a evolução da seleção de artigos por base de publicação e durante a busca manual.
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Figura 10: Total de trabalhos por base de publicação e busca manual
Fonte: Elaborado pelo autor.

As etapas de seleção de artigos para criação dos agrupamentos de publicações digitais
por ano de publicação estão representadas pelo gráfico da Figura 11. Podemos notar aumento
crescente do interesse de pesquisa de governança digital pela academia nos últimos anos,
principalmente entre 2017 e 2020.
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Figura 11: Progresso da seleção de artigos por ano na fases de seleção
Fonte: Elaborado pelo autor.

Para efetuar a leitura da introdução e conclusão dos trabalhos na Fase 3 da seleção foi
necessário efetuar o download dos artigos completos. Para extração dos dados nessa fase foram
preenchidas as abas de Selection Data e Study Data, que são formulários dos artigos no software
StArt.
Finalmente, foi efetuada a leitura dinâmica completa das publicações eleitas para a RSL.
A funcionalidade Data Extraction Form de cada artigo selecionado foi preenchida, buscando
indicar os elementos que cada trabalho trazia como evidência para atender as lacunas teóricas
e realizar a triangulação com as questões de pesquisa. Esses resultados e análises são
apresentados na próxima seção.

3.2.3 Extração de Dados

A pesquisa exploratória qualitativa foi realizada com o apoio do software Start. Esse
programa busca auxiliar o pesquisador, dando suporte na técnica de RSL durante as fases de
planejamento do protocolo de pesquisa, identificação, seleção, extração e sumarização dos
dados.
Para extração dos resultados dos agrupamentos de artigos de governança digital criados
na ferramenta StArt será usada a revisão sistemática com meta análise PRISMA pois software
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é compatível com as etapas do protocolo de pesquisa para meta análise. Segundo Borenstein
(2019) as revisões sistemáticas e meta-análises são usadas para sintetizar as evidências
disponíveis para uma determinada questão.
O objetivo dessa RSL é gerar conjuntos de artigos, conforme a expressão de busca e os
critérios de seleção configurados no planejamento para efetuar as observações dos cases de
governança digital de governos e analisar posteriormente esses resultados sob diferentes
perspectivas da governança digital, buscando evidências das para responder as questões de
pesquisa do Quadro 6.
O primeiro passo foi configurar no software Start o planejamento do protocolo da
pesquisa com os objetivos, pergunta de pesquisa a ser respondida, palavras-chave e critérios de
inclusão e exclusão, e campos que seriam extraídos.
O segundo passo será aplicar a expressão de busca nas bases de dados Web of Science,
Scopus e nos Lattes dos autores de referência e gerar o BibTex (extensão .bib) sobre Digital
Governance.
O terceiro passo será efetuar e importação dos arquivos no BibTex (extensão .bib) para
o software Start. O programa remove automaticamente algumas referências duplicadas e
disponibilizou a base de artigos para classificação.
Em seguida será realizada a fase de seleção dos artigos que atendem aos critérios de
aceitação. Nas etapas finais serão realizadas as extração dos dados e a sumarização dos
resultados. O Gráfico da Figura 12 representa a quantidade de artigos for fase de seleção,
agregados por busca automática e manual nas fontes de publicação.
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Figura 12: Quantidade de artigos for fase de seleção
Fonte: Elaborado pelo autor.
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3.2.4 Sintetização de Dados
Antes de iniciar a compilação dos dados usando a ferramenta StArt, foi efetuado o
download dos artigos selecionados para leitura completa. Posteriormente a extração de dados
foi efetuada usando as funcionalidades manuais de classificação Study Data (informações do
artigo) e Selection Data (critérios de inclusão e exclusão) de sumarização da ferramenta.
Depois da análise dos agrupamentos de dados e realizando a conexão com as referências
teóricas será possível tabular esses resultados demonstrando o número de ocorrências,
identificar os desvios e apresentar os efeitos do dos componentes chave das lacunas teóricas
por meio da funcionalidade Data Extracted (evidências para as lacunas teóricas) da ferramenta
StArt.
No próximo capítulo será tratada a última etapa da RSL que é a Publicação dos
Resultados. Essa etapa contém as atividades de Descrever e Divulgar os Resultados e Avaliar
os Resultados Relatados.
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4 RESULTADOS

Nesse capítulo serão reportados as dados e características dos estudos identificados. Os
relatórios e dados para geração dos gráficos foram gerados com o software StArt e tratados
graficamente para formatação e análise.

4.1 Descrever e Divulgar os Resultados
4.1.1 Ano de publicação
A Figura 13 representa a evolução dos estudos no decorrer do período de 1999 a 2021.
Entre 1999 e 2010 foram publicados 10 (16,6%) trabalhos. Os estudos cresceram rapidamente
entre 2011-2012 e 11 (18,33%) artigos foram publicados. 9 (15%) dos artigos foram publicados
somente em 2020, demonstrando um crescimento expressivo.
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Figura 13: Ano de publicação dos trabalhos
Fonte: Elaborado pelo autor.
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4.1.2 Países de origem

A Figura 14 representa o mapa global de distribuição dos países de origem dos trabalhos.
A Índia é o país com mais publicações relevantes para análise de dados com 11 (20%)
publicações sobre impactos de governança digital em governos. Essa informação confirma
porque a Índia aparece como tópico relevante no Mapa de Evolução Temática representado pela
Figura 4, durante a análise da bibliometria sobre o tema. Os Estados Unidos estão em segundo
lugar com 7 (12,73%) das publicações. O Brasil é um país relevante em pesquisa sobre o tema
de governança digital e contribui com 5 (9,09%) estudos encontrados. Áustria e Reino Unido
(UK) apresentaram 4 (7,27%) trabalhos, seguidos de Espanha e Holanda 3 (5,45%) com
publicações.

Figura 14: Distribuição dos países de origem dos trabalhos
Fonte: Elaborado pelo autor.
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4.1.3 Periódico de origem

Os artigos de revisão foram publicados em 49 fontes diferentes. A maioria dos trabalhos
foi publicada em 3 periódicos: Government Information (5), seguida pelo Government
Information Quarterly (2) e Information Technology for Development (2).

4.1.4 Vínculo das publicações com as questões de pesquisa

Buscando compilar os artigos selecionados e vincular com as questões de pesquisa foi
criado o Quadro 13 composta pelos campos ID Artigo - coluna identificadora do estudo
selecionado no software StArt; Autor(es) – nome do(s) autor(es) de cada trabalho; Ano – ano
de publicação do trabalho; Descrição – resumo do trabalho; Questão de pesquisa – qual das
questões de pesquisa P1, P2 ou P3 foi respondida com o artigo selecionado.
ID
Artigo

Autor (es)

Ano

6

Harisson et al

2012

7

Sexena

2005

9

Meijer

2015

11

Höchtl, Parycek e
Schöllhammerr

2016

14

Giest

2017

15

Jho

2005

31

Tassabehji, Hackney
e Popovic

2016

32

Paul

2007

34

Ruano de la Fuente

2014
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Navarra e Cornford

2012

Descrição
Analisa o Governo Aberto (OG), transparência,
participação e colaboração
Aborda metodologia para implementação de excelência de
governança digital. Discute a governança eletrônica
implementações em países em desenvolvimento
Modelo teórico de inovação para governança digital
usando caso de estudo de um sistema na Holanda.
Contribui para o campo da formulação de políticas 2.0 na
medida em que destaca a aplicabilidade de um modelo de
procedimento habilitado para Big Data para a incorporação
e interpretação em larga escala da opinião pública e a
incorporação de conhecimento disperso e poder inovador
na formulação de políticas.
Faz um balanço dos desenvolvimentos teóricos recentes
ligados ao uso de big data no governo e examina temas
recorrentes na discussão.
Alerta contra a expansão do uso de TIC em processos
administrativos e sugere maneiras de criar governança e
regras para proteger a democracia e a privacidade no
ciberespaço.
Examina o governo eletrônico em direção à governança da
era digital e os atores envolvidos nessa mudança
transformacional.
Aponta como o papel da Internet tornou
mais fácil para os cidadãos localizar e baixar informações
oficiais e realizar transações.
Busca identificar a estratégia de governo eletrônico dos
governos locais espanhóis.
Os sites das cidades espanholas são analisados para
identificar os fatores que potencializam o governo
eletrônico e sua implementação no
benefício da transparência, interação com os cidadãos e
responsabilidade.
Argumenta que a adoção e governo eletrônico (baseado no
NPM) negligencia a oportunidade de buscar uma inovação
mais ampla na governança estatal para criar formas mais
democráticas de governança. Descreve modelos

Questão de
Pesquisa
P1, P2, P3
P1, P2
P1, P2, P3

P1, P3

P1, P2, P3

P1, P3

P3

P1, P2, P3

P2, P3

P1, P2, P3
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García-Sánchez,
RodríguezDomínguez e FriasAceituno

2013

74

Thadaboina

2009

75

Hill

2004

77

Prakash

2016

79

Calista e Melitski

2012

97

Bovaird

2003

109

Samuel et al

2020

110

Veeramani e
Jaganathan

2020

112

Smirnova

2020

123

Sharma, Bao e Qian.

2013

128

Sanmukhiya

2019

133

Baxter

2017

146

Hetman, Politanskyi e
Hetman

2021

156

Botrić e Božić

2020

alternativos para o governo eletrônico e os ilustra com
casos bem-sucedidos de projetos baseados em tais modelos
Tenta determinar a expansão do uso do governo eletrônico
com o objetivo de promover o engajamento dos cidadãos e
a capacidade de obter serviços públicos e de intercâmbio
informações com seu governo online.
Avalia a contribuição de um projeto de governança
eletrônica na prestação de serviços transacionais para a
população rural com o benefício da economia de tempo e
custo na obtenção dos serviços públicos com eficiência e
eficácia e examina mudanças na produtividade agrícola e
melhoria da qualidade de vida devido às TIC Serviços.
Trata da ideia de que iniciativas de e-governança e edemocracia por si mesmas, implementadas sem a devida
compreensão dos mecanismos de publicidade, interação e
da Internet, podem ser bastante limitadas em seu escopo.
Busca entender a importância dos funcionários de base na
concepção e execução de políticas e programas
governamentais. Em seguida, discute brevemente os
projetos de TIC em organizações públicas para destacar a
estratégia que deve informar os projetos de governança
eletrônica.
Examina as melhores práticas de sites de países em todo o
mundo, avaliadas em 2003, 2005 e 2008 pela Organização
das Nações Unidas (ONU).
Sugere que as iniciativas de governo eletrônico e
governança eletrônica podem ter grandes impactos
organizacionais por meio de três mecanismos principais:
melhorar a tomada de decisão, uso mais intensivo e
produtivo de bancos de dados e melhores comunicações.
Investiga a conscientização e adoção de serviços de
governo eletrônico, identificar os motivadores e as
barreiras para a adoção de serviços de governo eletrônico
no contexto indiano.
Discute os trabalhos relacionados ao uso de blockchain
para egovernance.
Utiliza fundamentos teóricos básicos de aplicação das
mídias sociais para o desempenho de funções de
governança eletrônica. Nesse contexto, as mídias sociais
são vistas como uma segunda geração percebida de
desenvolvimento e design da Web que facilita as
comunicações e protege a distribuição de dados, a
interoperabilidade e a interação na internet
Investiga a formação de uma governança eletrônica eficaz
e sua influência na atitude pública, na prestação de serviços
públicos e na reforma burocrática.
Tentativa de examinar as atitudes dos cidadãos em relação
a seis dimensões-chave da governança eletrônica em
Maurício.
Analisa as iniciativas online em duas áreas (orçamentos do
cidadão e facilitação de práticas de lobby do cidadão)
destinadas a aprimorar a participação eletrônica e as
estratégias de governo eletrônico nos Estados Unidos.
Examina os serviços administrativos eletrônicos básicos
para cidadãos em modo online prestados nos países da
Comunidade Europeia. O estudo examina a experiência
global de implementação de serviços administrativos
eletrônicos em países como: EUA; França; Grã-Bretanha;
Alemanha; Estônia e Suécia.
Analisa a diferença na adoção da governança eletrônica por
usuários mais jovens e mais velhos da Internet, bem como
suas razões para não usar serviços de governo eletrônico
(especificamente, enviando formulários preenchidos às
autoridades públicas). Além disso, busca identificar os
fatores que determinam a diferença na relutância em adotar
serviços de governança eletrônica por idosos e jovens.
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157

El Ammar e Profiroiu

2020

160

Vaidya

2020

178

Hesson, Soomro e
Geray

2012

182

Thomas e Streib

2003

184

Bonson, Royo e
Ratkai,

2015

185

Evans e Yen

2006

194

Bhuiyan

2011

204

Hellber e Grönlund

2013

205

Webster e Leleux

2018

211

Dunleavy et al

2008

215

Kalsi e Kiran

2015

219

Linders et al

2018

227

Wangwe et al

2012

Busca apresentar uma literatura substancial sobre a teoria
da inovação, Nova Gestão Pública (NPM), TIC e
governança eletrônica.
Aborda especificamente as iniciativas de governança
eletrônica tomadas pela administração dpública. Foi feita
uma tentativa de avaliar tais iniciativas da perspectiva dos
usuários finais.
O foco deste estudo é a entrega, suporte e qualidade de
gerenciamento de serviços do Governo Eletrônico usando
as práticas recomendadas bem conhecidas para ITIL de
Tecnologia da Informação.
Considera que os sites de governo podem ser novos tipos
de interação com os cidadãos através de surveys com os
usuários de serviços públicos de web sites da Geórgia
Mede o impacto da mídia e dos tipos de conteúdo no
envolvimento das partes interessadas nas páginas dos
governos locais da Europa Ocidental no Facebook.
discute o aumento potencial na eficiência da comunicação
e os benefícios potenciais da implementação do governo
eletrônico. A definição e os objetivos do governo
eletrônico são descritos, assim como os quatro quadrantes
da prestação de serviços do governo eletrônico conforme
definido pelo governo dos Estados Unidos, com exemplos
dados para cada quadrante.
Examina o papel que a governança eletrônica pode
desempenhar na modernização da administração pública
para a prestação de serviços eficiente e eficaz aos cidadãos
de Bangladesh, bem como seu potencial para controlar a
corrupção e reduzir a pobreza.
A interoperabilidade é uma prioridade máxima hoje, à
medida que os governos tentam integrar os serviços entre
os departamentos para melhorar a eficácia e a eficiência.
Aborda essa lacuna examinando um grande projeto de
integração nacional que pergunta: qual é a natureza e as
causas dos conflitos que surgem durante a implementação
Fornece uma compreensão multidisciplinar da governança
de cidades inteligentes, incluindo novos insights sobre as
oportunidades de envolvimento dos cidadãos na
coprodução da prestação de serviços e na tomada de
decisões.
O governo eletrônico também levantou questões mais
amplas sobre a formulação de políticas governamentais,
estruturas de tomada de decisão e a questão perene do
governo integrado. Baseando-se em material empírico de
um estudo de sete nações (Austrália, Canadá, Nova
Zelândia, Japão, EUA, Reino Unido e Holanda),e também
busca colocar as iniciativas australianas em uma
comparação internacional contexto.
Identifica os fatores responsáveis pela criação de um
ambiente propício para a implementação eficaz e bemsucedida da governança eletrônica para alcançar a boa
governança e as possíveis barreiras na implementação de
aplicativos de governança eletrônica.
Explora a implementação dessa nova abordagem em
Taiwan por meio de três estudos de caso. A partir disso, os
autores extraem tendências e características comuns para
articular uma estrutura consolidada para a governança
eletrônica proativa com base na centralização no cidadão,
na personalização baseada em dados e no empoderamento
dos funcionários públicos da linha de frente.
Apresenta um estudo de caso de uma interação de governo
eletrônico entre um ministério e uma agência
governamental e os desafios de segurança da informação
identificados na implementação. A fim de enfrentar esses
desafios, uma estrutura de segurança da informação é
conceituada por meio da pesquisa-ação.
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231

Kompella

2017

233

Pinteric

2010

245

Saxena

2018

247

Ud Din et al

2017

261

Adu et al

2020

273

Kim e Kim

2020

279

Jeretina

2018

295

Hood e Singla

2021

303

Nicholls

2019

311

Kanungo e Jain

2011

323

Ferneda, Alonso e
Braga

2011

325

Braga et al

2014

328

Pereira, et al

2020

333

Pereira, et al

2017

335

Pozzebon, Cunha e
Coelho

2016

342

Laia et al

2011

Observa uma abordagem determinística da tecnologia com
as mais recentes inovações de TIC e formas tradicionais de
organização, com casos que exibem novas formas de
organização, é possível obter mais insights para melhorar a
interoperabilidade.
Levantamento sobre a comunicação eletrônica da
administração pública eslovena com os cidadãos através de
envio de e-mails com questões relevantes para endereços
de e-mail gerais das instituições governamentais e da
administração pública mais importantes.
Percepção de corrupção em serviços de governo eletrônico
pós-lançamento do programa Índia Digital com uso de
variáveis demográficas
Investiga o papel da tecnologia da informação e
comunicação (TIC) e da governança eletrônica no setor de
saúde do Paquistão, onde essas instalações estão em
estágio inicial de desenvolvimento.
O objetivo do estudo foi avaliar esse modo digital de
cobrança de taxas por meio das lentes do conceito de falha
do governo eletrônico (Heeks, 2003) e da teoria da escolha
racional.
Propõe um modelo de estágio de implementação de
tecnologia da informação e comunicação (TIC) dinâmico e
atualizado que leva em conta a nova tecnologia moderna e
as organizações públicas transformadoras.
Examina a importância do surgimento de sistemas de
resolução de disputas on-line (ODR) para consumidores na
EU como um novo mecanismo de resolução de litígios,
inclusive os on-line.
Identifica empiricamente os temas de competências
essenciais necessárias para práticas de e-governança
orientadas para o futuro e sustentáveis, especialmente nas
nações em desenvolvimento.
Avalia empiricamente a relação entre o uso governamental
da web, o desempenho do serviço e a relação custoeficácia.
Avaliar a uso de TI em uma organização governamental e
avaliar Eficácia habilitada por TI. Este estudo está
preocupado com identificar fatores e capacidades que
influenciam o eficácia da TI em organizações
governamentais.
Analisa o objetivo do uso da certificação digital no
desenvolvimento das atividades de Estado eletrônico
brasileiro, observando novas possibilidades de perspectiva
e estudos.
Ilustra o avanço da governança no Brasil, com base nas
iniciativas aqui inventariadas no campo do governo
eletrônico.
Apresenta as principais análises sobre os efeitos colaterais
não intencionais (invisíveis) da transformação digital.
Aborda o conceito de governança inteligente no contexto
de cidades inteligentes, com foco na análise do fenômeno
da colaboração inteligente. Baseando-se nos conceitos
existentes de colaboração e participação no domínio da
cidade inteligente, foi realizada uma observação de como
as TIC poderiam auxiliar a governança de forma
colaborativa e melhorar as parcerias e acordos para
promover as estratégias de Estado
Investiga o desenvolvimento de uma plataforma eletrônica
por uma prefeitura local com o objetivo de aumentar a
participação dos cidadãos no processo de tomada de
decisão pública, em particular a modalidade conhecida
como orçamento participativo.
Estuda o governo eletrônico do Brasil, estudando o formato
institucional escolhido na seara estadual e de que forma
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343

Cunha, Fraga e
Lemos

2011

358

Filgueiras, Cireno e
Palotti

2019

contribui para entender como os objetivos foram
conquistados.
Mapeamento do perfil desses usuários de serviços públicos
eletrônicos no Brasil.
Analisa o processo de transformação digital dos serviços
públicos no governo federal brasileiro. A partir de uma
pesquisa com 85 organizações federais, 1.740 serviços
públicos são examinados de acordo com diferentes fatores
que explicam por que um determinado serviço público é
digitalizado.

P1, P2, P3

P1, P2, P3

Quadro 13: Descrição dos artigos selecionados x questões de pesquisa
Fonte: Elaborado pelo autor

4.2 Avaliar os Resultados Relatados

Nesta seção serão realizadas as conexões com o levantamento de dados dos
agrupamentos de artigos sobre governança digital com as perguntas de pesquisa, detalhando os
achados.

4.2.1 Pergunta 1: Como a Governança da Era Digital está impactando os governos?

A evolução das mudanças digitais em governos, viabilizadas por aplicativos e
tecnologias apoiadas em Internet estão ocupando central nos estudos acadêmicos. A governança
pública caminha para uma Governança da Era Digital em que o Estado consegue
operacionalizar uma imensa burocracia de forma mais ágil. Esses avanços são mais notados em
governos de países industriais e desenvolvidos como Estados Unidos, Reino Unido, Coréia do
Sul, Austrália, Nova Zelândia e nos países escandinavos. Na literatura acadêmica encontramos
evidências de que em governos esse movimento não ocorre de forma homogênea e diversas
vezes apresenta atraso cultural e técnico se comparado com negócios digitais da iniciativa
privada.
Na visão de Margetts e Dunleavy (2013) a governança digital vai impactar os governos
pois a proposta de reforma pública do New Public Governance (NPG) que busca fragmentação,
competição e incentivos privados está sendo aos poucos suplementada por uma quase
paradigma nomeado Governança da Era Digital que tem foco na reintegração de serviços,
disponibilização de serviços holísticos para os cidadãos e implementação de mudanças digitais
profundas na administração. Os autores consideram quase paradigma pois esse entendimento
não é consolidado na academia, apesar das evidências empíricas.
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A agenda de redesenho promovido pela DEG vive atualmente uma possível segunda
onda alinhada com mídias sociais, inteligência artificial e big data. A intenção desse novo
modelo de governança não é suplantar antigos paradigmas, mas entender como novas
possibilidades podem agregar valor para reforma do Estado, impactar os serviços públicos e
consequentemente resolver problemas sociais.
O quase paradigma da DEG foca na relevância da mudança para o digital, colocando
luz em outros componentes: a reintegração organizacional nos governos, que promove a
desintermediação, e o holismo baseado em necessidades, que busca reunificar os serviços
governamentais, e a digitalização em massa, que é mais focada em necessidades de grupos de
cidadãos do que processos de negócios.
No entendimento de Bloom et al (2014), as mudanças recentes promovidas pela
tecnologia trouxeram resultados complexos para os arranjos organizacionais dos negócios.
Essas mudanças trouxeram duas respostas organizacionais para as tecnologias digitais: os
efeitos de comunicação em rede centralizadores e a capacidade de capturar as informações em
diferentes pontos e realizar análises em tempo real aumentando o escopo de controle. Os
tomadores de decisão agora podem se envolver em mais decisões, controlar mais subordinados
e agir mais rapidamente. Esse movimento começa a aparecer nos governos, causando impactos
significativos.
Portanto, cresce aos poucos o uso de big data, a democratização da inovação,
crowdsourcing, mobilizações em mídias sociais e decisões em rede que pressiona a
administração pública para remoldar suas relações com a sociedade.
Os elementos de Reintegração de governança da era digital estão representados no
Quadro 14. O símbolo * denota crescimento e o símbolo ∼ denota amplamente utilizado, mas
não se desenvolve posteriormente. [A +] impulsionado por pressões de austeridade, [A−]
restringido por austeridade.
descentralizador, baseado em bancos de dados,
centralizador,
baseado
em
redes,
desenvolvimento de ganho de processamento
desenvolvimento do ganho de comunicação
de informação
centro inteligente + design de entrega centro inteligente + design de entrega
descentralizado [A +]
descentralizado [A +]
sistemas fiscais e de benefícios únicos (usando
análise de big data ∼
dados em tempo real) * [A +]
desligamento do governo central e redução de
terceirização reintegrativa [A]
carga [A +]
governança conjunta de nível de entrega * [A +]
Quadro 14: Reintegração na governança da era digital.
Fonte: Adaptado de Margetts e Dunleavy (2013, p.8).
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A segunda onda de governança digital, segundo Margetts e Dunleavy (2013), busca a
reintegração de serviços com um movimento em direção a um design de centro inteligente e
entrega descentralizada que tem origem no modelo de controle de dados da logística privada.
Com isso os governos poderiam inovar politicamente, realizar análises preventivas e gerar
economia de gastos. Com a integração de sistemas e benefícios fiscais o governo atuaria como
em um modelo bancário de bem-estar social alinhado com a terceirização reintegrada das
cobranças fiscais. Além disso poderia usar big data para análises preditivas, redução do
tamanho do governo central e realizar a entrega de serviços com governança conjunta. O
levantamento desses elementos nos agrupamentos de artigos usando protocolo PRISMA gerou
o gráfico apresentado na Figura 15.

governança conjunta de nível de entrega

10,91%

Nome do componente

47,27%
desligamento do governo central e redução de carga
análise de big data

10,91%

terceirização reintegrativa

7,27%

sistemas fiscais e de benefícios únicos

25,45%

centro inteligente + design de entrega descentralizado

30,91%
0%

25%
Frequência (em%)

50%

Figura 15: Distribuição dos componentes de reintegração na governança da era digital
Fonte: Elaboração própria.

O componente de reintegração mais encontrado nos clusters de artigos de governança
digital foi o desligamento do governo central e redução de carga com 47,27%. Em segundo
lugar aparece o centro inteligente com design de entrega descentralizado com 30,91% e em
terceiro o sistemas fiscais e de benefícios únicos com 25,45%.
A análise de big data e uso de banco de dados para tomada de decisões foi apontada por
alguns autores durante o levantamento de RSL com meta análise. Bovaird (2003) considera que
os três impactos principais da governança digital são a melhoria na tomada de decisões, o uso
intensivo de banco de dados e a melhoria das comunicações. Essas impactos podem ser sentidos
tanto internamente no governo como em suas redes de cooperação e terceiros. O autor ainda
comenta os impactos nas estruturas organizacionais, processos e a possibilidade de falhas nas
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iniciativas de governança digital:

A capacitação eletrônica, portanto, torna obsoletas muitas estruturas e
processos organizacionais existentes e oferece a perspectiva de
transformação tanto na prestação de serviços quanto nos arranjos de
governança pública. No entanto, as mudanças organizacionais que podem ser
efetuadas por meio da e-revolução estão apenas começando a se tornar
evidentes. Pela natureza da experimentação, muitas dessas iniciativas se
revelarão improdutivas ou ineficazes em termos de custos - mas esse talvez
seja o preço necessário a pagar pelo nível de transformação do setor público
que agora parece estar em perspectiva (BOVAIR, 2003, pg. 37).

Höchtl, Parycek e Schöllhammerr (2016) tratam dos impactos que a governança digital
alinhada com a implementação de Big Data pode trazer com suporte a sistemas de alerta em
tempo real, análise de sentimento de mídias sociais, ou como sistemas preditivos podem ter
uma influência sobre os elementos, etapas e ciclos de políticas públicas. O uso estratégico de
Big Data permite uma velocidade maior no tempo de reação do Estado para que servidores
públicos e sociedade civil se organizem coletivamente para distribuição de informações através
de sites de governos. Giest (2017) também aponta a oportunidade de uso de Big Data para
impactar a formulação de políticas públicas baseadas em evidência. É possível usar Big Data
para projetar políticas públicas mais eficazes e eficientes, com informações mais precisas,
vastas e preditivas para os desafios sociais. O crescente uso de dados tem impactado não apenas
a qualidade da informação, mas também alinhada a necessidade de recurso humano com
conhecimento em campo multidisciplinar bem como a capacidade de tratar, entender e aplicar
esse conhecimento.
Cidades inteligentes (smart cities) precisam de uma estratégia diferente de governança.
A governança inteligente com uma reciprocidade municipal mediada por tecnologia. Projetos
de smart city devem ser alinhados com uma estratégia de governança digital. De acordo com
Webster e Leleux (2018), projetos de cidades inteligentes precisam de uma compreensão
multidisciplinar que permita novos insights como engajamento social para coprodução, entrega
e prestação de serviços de governo e tomada de decisões. No contexto de uma cidade
inteligente, o cidadão está tecnologicamente empoderado e tem a oportunidade de coproduzir
com o Estado por meio de confiança mútua. Os impactos no governo poder ser efetuados por
meio de uma votação ou consulta online conhecida como participação eletrônica ou
eParticipation, ou com o uso de novas mídias sociais que trabalhem o incentivo. Alguns
exemplos de mecanismos de cidade inteligente para coparticipação são os hackathons,
laboratórios vivos, fablabs, laboratórios urbanos inteligentes, painéis de cidadãos, espaços de
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criadores, laboratórios de cidadãos inteligentes, conceitos de gamificação e conjuntos de dados
abertos. Linders, Liao e Wang (2018) analisaram o modelo de governança digital proativa em
Taiwan que é baseada em excelência de serviço, eficiência operacional, e inclusão digital. A
Comissão de Desenvolvimento Nacional (NDC) taiwanesa reconheceu que o advento da
conectividade móvel onipresente, interatividade da web 2.0 e análise de big data criou uma
oportunidade de personalização, permitindo-lhe incorporar “proativamente” serviços públicos
personalizados na vida cotidiana dos cidadãos.
Modelos de governança digital podem tirar uma carga desnecessária do sistema de
justiça dos governos por meio de resolução online de conflitos ou disputas judiciais. De acordo
com Jeretina (2018), a resolução de disputas online aplicada em países europeus pode ser o
primeiro passo importante para ajustar a administração pública aos requisitos da era digital,
introduzindo novas disputas eletrônicas. O sistema de resolução de conflitos online pode ser
uma resolução eficaz para disputas transfronteiriças.
Estudando a eficácia da governança digital em países em desenvolvimento, Kanungo e
Jain (2011) apresentaram uma análise de como estratégias de governo digital podem impactar
o imposto de renda. É necessário que existe uma alinhamento estratégico entre os recursos e as
capacidades para realizar o valor habilitado pela digitalização. Essa sincronização é crítica para
o governo e pode impactar a forma como entrega valor para o cidadão se houver atrasos ou
aumento de ineficiência.
Em um estudo que trata da governança em smart cities, Pereira et al (2017) tratam da
colaboração e participação em cidade inteligentes. Através de uma análise empírica a pesquisa
aponta como realizar a governança de forma colaborativa e aumentar a participação social e o
engajamento no governo. Centros inteligentes de monitoramento de grandes cidades podem
utilizar aplicativos de georreferenciamento para direcionar o trânsito, informações de redes
sociais para monitorar desastres e análise de big data para a origem de problemas são
funcionalidades que podem alterar a dinâmica de governos e causar grande impacto.
Outra onda de DEG que apresenta componentes de holismo baseado em necessidades
está em ascensão. No nível descentralizado a reorganização dos processos, com foco no
cidadão, busca a melhoria dos serviços de governo. No nível de governo central, existe um
clamor por resolução de problemas sociais complexos e transnacionais como pandemias,
terrorismo e segurança energética que buscam uma estruturada em tecnologia e arranjos centrais
de gestão.
São tendências do holismo o movimento dos sistemas de benefício social online como
seguridade social, emprego e previdência operados através de conta única para o cidadão em
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portais de governo para prestação conjunta de serviços. As mídias sociais podem potencializar
esse monitoramento como por exemplo relacionando aumento do número de casos de gripe
com aumento de buscas do Google por esse tema ou a observação de comentários em mídias
sociais. O holismo também procura mudar o Estado para um governo de livro aberto em que
dados públicos são disponibilizados para criação de aplicativos de informações por meio de
organizações não governamentais, o que pode aumentar a transparência e accountability. Isso
favorece também a coprodução de serviços de utilidade pública.
Os elementos de holismo de governança da era digital estão representados no Quadro
15. O símbolo * denota crescimento e o símbolo ∼ denota amplamente usado, mas não se
desenvolve mais. [A +] impulsionado por pressões de austeridade, [A−] restringido por
imperativos de austeridade.

descentralizador, baseado em bancos de dados,
centralizador,
baseado
em
redes,
desenvolvimento de ganho de processamento de
desenvolvimento do ganho de comunicação
informação
sistemas de segurança social movendo-se online
prestação local conjunta de serviços públicos [A +]
[A +]
integração de benefícios de bem-estar individual
coprodução de serviços [A +]
[A +]
aprovações de benefícios vinculados e orçamentos sociais / de saúde administrados pelo
integração de pagamento [A−]
cliente
depoimentos / avaliações on-line de cidadãos
conta de cidadão único [A +]
substituindo o regulamento central [A +]
lojas de serviço integrado em nível central / governo de livro aberto e vigilância do cidadão
federal [A +]
substituindo a auditoria central [A +]
desenvolvimento de processos de ‘Web social’ em
serviços governamentais online [A−]
mudanças da grande sociedade ligadas ao
desligamento central [A +]
Quadro 15: Holismo na governança da era digital.
Fonte: Adaptado de Margetts e Dunleavy (2013, p.10)

O componente de holismo prevê um forte impulso a uma web social dentro do governo,
que consiga promover novas formas de organização em rede através da internet para novas
formas de coprodução buscando um desligamento do governo central. A Suécia tem usado redes
de saúde no formato de mídias sociais para compartilhar informações entre todos os
beneficiários e parceiros interessados. O Reino Unido promoveu um programa de telemedicina
que consegue atender 3 milhões de pessoas e realizar o monitoramento de pacientes específicos
como os diabéticos e cardíacos. Essas iniciativas impactam positivamente o Estado ao mesmo
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tempo que podem sofrer pressões constantes de austeridade.
O componente de holismo mais encontrado nos trabalhos de governança digital foram
as aprovações de benefícios e integração de pagamento online com 21,82% dos casos.
Exemplos desse componente são serviços de aposentadorias e pensões disponibilizados online.
O segundo componente de holismo mais evidente nos trabalhos é o serviço integrado em nível
central/ federal com 20%. Os componentes de holismo para governo de livro aberto,
depoimentos/avaliações online e prestação local conjunta aparecem empatados em
terceiro com 16,36% das ocorrências. Os componentes Os dados estão representados no
gráfico da Figura 16.

mudanças ligadas ao desligamento central

9,09%

Nome do componente

processos de ‘Web social’ em serviços governamentais

18,18%

governo de livro aberto e vigilância do cidadão

16,36%

depoimentos / avaliações on-line de cidadãos

16,36%

orçamentos sociais / de saúde administrados pelo cliente

5,45%

coprodução de serviços

14,55%

prestação local conjunta de serviços públicos

16,36%
20,00%

serviço integrado em nível central / federal
conta de cidadão único

1,82%

aprovações de benefícios e integração de pagamento

21,82%

integração de benefícios de bem-estar individual

9,09%

sistemas de segurança social online

14,55%
0%

25%
Frequência (em %)

Figura 16: Distribuição dos componentes de holismo na governança da era digital
Fonte: Elaboração própria.

A governança digital pode ser usada em programas de Estado para impactar
positivamente para mobilização de receitas públicas. O Estado moderno tem a função de
aumentar a receita para facilitar a agenda de desenvolvimento e fornecer serviços públicos para
seus cidadãos. Adu et al (2020) apontaram como o governo de Uganda usou governança digital
na reforma tributária recente para melhorar a geração de receitas por meio da maximização da
eficiência e da equidade na arrecadação de impostos. Hellberg e Grönlund (2013) estudaram o
impacto da governança digital nos governos europeus para realizar a integração de informações
de saúde de cidadãos. Os pesquisadores descobriram que a implementação de um projeto de
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interoperabilidade em grande escala é mais uma agenda de mudança política do que apenas uma
questão de solução de problemas de projeto. Programas de governo que dependem de
interoperabilidade precisam de tomada de decisão que envolve diversos valores e atores. O
projeto deve adequar interesses institucionais, capacidades, recursos e as demandas da
sociedade. Diversos dilemas políticos podem impactar projetos de governo digital e dessa forma
precisam de coragem e habilidade política para tratar sua complexidade e evitar que sejam
chamados erroneamente de “projetos de TI”. Prakash (2016) estudou a governança digital na
prestação de serviços públicos em programas de saúde e nutrição na Índia e notou que tanto as
unidades de prestação de serviços digitais de saúde quanto os funcionários são importantes,
especialmente porque são essenciais para criar maior valor público e alcançar resultados de boa
governança. Ud Din et al (2017) também estudaram os impactos de estratégias de governança
digital em programas de saúde no Paquistão e notou que a governança digital no setor da saúde
pode potencialmente aumentar a eficiência, transparência e responsabilidade.
De acordo com Smirnova (2020), os marcos legais para mídias sociais podem impactar
o governo pois garantem maior transparência e acesso público a informações de governo, além
de serem usada diretamente por autoridades públicas. Dessa forma é preciso repensar o quadro
jurídico atual buscando equilíbrio adequado entre segurança, eficiência nos serviços públicos
no meio digital.
A Governança da Era Digital pode impactar o Estado automatizando controles e usando
inovação para serviços. Navarra e Cornford (2012) apresentaram o caso do sistema de controle
automático de trânsito realizado com câmeras de vigilância que encontram placas de veículos
que não pagaram pedágio e enviam notificação para os motoristas de forma automática. Esse
sistema além de controlar o trânsito e realizar a vigilância ajuda a reduzir o número de veículos
em circulação para diminuir a poluição. Outro caso apresentado pelos pesquisadores foi o do
Orçamento Participativo em Porto Alegre que permitia aos moradores do município gaúcho
verificar o orçamento no site da prefeitura e deliberar por meio de votação popular antes da
proposta ser aprovada pela Câmara de Vereadores. O caso de Porto Alegre demonstra como
estratégias de governança digital podem envolver cidadãos e aumentar a legitimidade das
instituições, fortalecendo a democracia. Baxter (2017) estudou os caso de orçamento
participativo e facilitação de práticas de lobby dos cidadãos nas estratégias de governança
digital do programa LobbyForMe (plataforma para influenciar os políticos por meio de
convocações coletivas e projetos de campanha) nos Estados Unidos e constatou que embora a
democracia digital ainda não seja plena existem avanços promovidos como engajamento dos
cidadão, cooperação, coordenação, publicidade de informações e processos, maior participação,
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transparência e accountability para reivindicar seus direitos e exercer a cidadania plena.
Para Meijer (2015), a governança digital usa tecnologias de informação e comunicação
para ajudar os governos a fortalecer as relações com os cidadãos e stakeholders sociais
resolvendo desafios sociais de forma coletiva. O sistema Citizens Net implantado na Holanda
por exemplo é um caso de sucesso de políticas de segurança social. Voluntários fazem cadastro
em uma base de dados com informações geográficas e pessoais e podem se habilitar para
informar as autoridades de segurança sobre pessoas perdidas e criminosos. Essa base está
conectada com a polícia científica que promove as investigações e pode contactar os cidadãos
cadastrados em uma área específica para solução de ocorrências.
Soni et al (2017) destacaram o papel bilateral, não hierárquico e responsivo de
disponibilização de informações em mídias digitais. O governo pode ser fortemente impactado
caso não tenha alinhamento estratégico de governança digital para questões de transparência,
ética, segurança, privacidade, direitos individuais e sempre considerar a possibilidade de
enfrentar a exclusão digital de minorias. A segurança em mídias digitais envolve proteger e
controlar a informação. Bonsón, Royo e Ratkai (2015) estudaram como os governos europeus
usam as mídias sociais para engajar os cidadãos. Esse modelo de comunicação do governo,
usando perfis oficiais em redes sociais, promove o engajamento dos cidadãos com um custo
baixo além de ser uma poderosa ferramenta administrativa.
Outra característica da governança da era digital é representada pelos componentes de
digitalização. Essa onda iniciou no governo eletrônico alterando as burocracias da
administração pública e continuou impactando o Estado através da internet das coisas e
governança transparente.
A digitalização promove uma desintermediação radical e é importante para o corte de
gastos públicos. A computação difusa, que procura incorporar microprocessadores para funções
humanas, câmeras para controle de sistema de tráfego e aplicativos com tecnologia zero-touch,
que realizam monitoramento inteligente permitem uma quebra radical de estruturas humanas
de trabalho no governo, promovem desintermediação de burocracia, ganho de tempo e corte de
gastos.
Esse componente permite que os governos sejam planejados num formato digital por
padrão. Os formuladores de políticas públicas podem usar essas inovações para desenhar
soluções sociais e disponibilizar para toda sociedade conectada à internet. Já existem países que
usam canal 100% online para alguns serviços como é o caso da declaração do imposto de renda
no Chile. O controle de passaporte nos aeroportos em muitos países já segue essa tendência
também como por exemplo em Cingapura. Apesar de muitos serviços de governo não poderem
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ser totalmente disponibilizados online existe uma grande possibilidade de corte de despesas
promovida pela automação e inteligência artificial.
No Reino Unido já é tendência a disponibilização de arquitetura corporativa de governo
em formato de nuvem governamental para migrar agências descentralizadas para atendimento
online. Esse movimento ainda não consegue crescer com grande escalabilidade devido às
pressões por austeridade, privacidade e segurança de dados.
Os elementos de digitalização da governança digital estão representados no Quadro 16.
O símbolo * denota crescimento e o símbolo ∼ denota amplamente utilizado, mas não se
desenvolve posteriormente. [A +] impulsionado por pressões de austeridade, [A−] restringido
por austeridade imperativos.

descentralizador, baseado em bancos de dados,
centralizador,
baseado
em
redes,
desenvolvimento de ganho de processamento de
desenvolvimento do ganho de comunicação
informação
a web social muda para uma rica tecnologia dentro
estratégias de canal '100% online' [+ A]
do patrimônio online [A−]
liberando informações públicas para reutilização,
nuvem governamental [A +]
mash-ups etc. (iniciativas de dados abertos) [A +]
computação generalizada, estimulando a transição
armazenamento gratuito, retenção de dados
para tecnologias zero-touch e substituição de capital
abrangente [A−]
para trabalho [A +]
super sites do governo e sites de pesquisa
aprimorados [A +]
Quadro 16: Digitalização na governança da era digital.
Fonte: Adaptado de Margetts e Dunleavy (2013, p.12)

Outra inovação promovida pela digitalização é a disponibilização de serviços de Estado
no formato de autoatendimento ou faça você mesmo. Isso pode ser percebido em portais de
governo que disponibilizam funcionalidades para abertura de empresas e registro de imóveis.
A promoção de Governo de Livro Aberto (OBG) vem crescendo para disponibilização de dados
e informações governamentais. Os governos podem ser impactados com publicações de
informações por instituições de jornalismo investigativo e ter o orçamento público auditado em
tempo real pela sociedade.
O gráfico da Figura 17 demonstra os achados de digitalização desse trabalho de pesquisa
extraídos pelo software StArt. O componente de digitalização mais encontrado nas publicações
de governança digital avaliadas na etapa de extração de dados foi a disponibilização de super
sites de governo com busca aprimorada com 36,36%. Em segundo lugar aparecem as
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estratégias de canal 100% online com 32,73% e em terceiro lugar os componentes mash-up
e iniciativas de dados abertos e web social dentro do patrimônio online com 16,36%.
estimulando a transição para tecnologias zero-touch

7,27%

Nome do componente

mash-ups e iniciativas de dados abertos

16,36%

liberando informações públicas para reutilização

14,55%

a web social dentro do patrimônio online

16,36%

caminhando para um governo de livro aberto

14,55%

36,36%

super-sites do governo com busca aprimorada
retenção de dados abrangente

armazenamento gratuito

9,09%
0,00%

nuvem governamental

3,64%

estratégias de canal 100% online

32,73%
0%

25%
Frequência (em %)

50%

Figura 17: Distribuição dos componentes de digitalização na governança da era digital
Fonte: Elaboração própria.

De acordo com Braga et al (2014) soluções de governo eletrônico podem impactar
positivamente na governança. As inovações tecnológicas no governo brasileiro conseguiram
moldar as relações entre sociedade e Estado permitindo maior iteratividade participação e
simplicidade na entrega de serviços.
Filgueiras, Cireno e Palotti (2019) consideram a governança digital com uso de TIC
aplicadas na prestação de serviços públicos, modificam a relação entre governos e sociedade.
O uso de novas tecnologias resulta na melhoria de processos buscando a oferta de serviços
focados no usuário e orientados para resultado. A digitalização de serviços públicos significa
reduzir o contato direto dos usuários com a burocracia do governo e a melhoria dos processos
para criar serviços sem contato com humanos, o que é disruptivo, e pode causar um impacto
positivo para o Estado.
Projetos de transformação digital de documentos e serviços de governo precisam de
atenção especial para com a governança digital. Documentos eletrônicos como a carteira
nacional de habilitação digital e a identidade digital reduzem processos manuais e falsificação.
O processo de abertura de empresas e acesso a certificados e informações podem ser realizados
online de forma digital reduzindo a duplicidade de documentos, evitando filas e garantindo um
governo mais ágil com cidadãos mais satisfeitos com os serviços públicos. Um estudo das
estratégias de governança digital da Índia realizado por Paul (2017) demonstrou que a
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digitalização de diversos documentos oficiais e serviços públicos melhora a eficiência do
Estado garantindo maior celeridade e acesso ao governo pela sociedade.
García-Sánchez, Rodríguez-Domínguez e Frias-Aceituno (2013) analisaram centenas
de portais de municípios espanhóis e demonstram que apresentam elevada transparência de
informações em matéria de economia, ambiental e social, permitindo a realização de processos
administrativos digitais e promovendo e a participação de grupos de interesse em questões
estratégicas, sustentáveis e de gestão. Além disso a estratégia de governança digital dos
municípios espanhóis elimina barreiras de tempo e espaço substituindo uma burocracia
desnecessária. Dessa forma os cidadãos percebem que o governo é mais acessível, transparente
e eficaz.
Paul (2017) entende que projetos de governança digital pode garantir o acesso a muitas
informações de governo que estavam desníveis apenas offline. Para Kalsi e Kiram (2015) a
enorme quantidade de informações e dados disponibilizadas em portais de governo pode
melhorar a transparência e diminuição da corrupção e melhorando accountability social.
De acordo com Saxena (2005), a governança digital pode impactar os governos
buscando a excelência através de uma visão de governança centrada no cidadão, desenvolvendo
uma visão de processo orientada ao trabalho do governo e que use um sistema de gestão de
entregas efetivo e eficaz, com medidas e monitores de performance. Esse modelo deve possuir
uma flexibilidade de arquitetura tecnológica que possa ser acessado pelos cidadãos.
Kim e Kim (2020) pesquisaram um estudo de caso de governança digital para os
serviços alfandegários na Coréia do Sul e perceberam que a tecnologia pode impactar o
governo. As administrações aduaneiras têm adotado alfândegas digitais e estruturas de gestão
de risco para promover o livre comércio e as viagens, evitando o transporte de mercadorias
proibidas e indivíduos perigosos entre fronteiras.
As tecnologias emergentes têm potencial de criar formas de comunicação entre um
governo e a sociedade. As iniciativas de Governo Aberto (OG) podem auxiliar na criação de
valor público que é um valor inerente para um Estado mais efetivo. De acordo com Harrison et
al (2012), a extensão de visão de OG durante o primeiro mandato da administração Obama
(2009-2012) foi uma forma de descrever o valor produzido quando a interação entre governo e
os cidadãos melhorou a transparência, incluindo mais contribuição social, dessa forma,
melhorando os valores democráticos.
Os pesquisadores Veeramani e Jaganathan (2020) estudaram o impacto da tecnologia
blockchain para registro de terras. O governo é responsável pela gestão e manutenção dos
registros públicos de terras dos cidadãos. A solução com blockchain permite que o governo use
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essa tecnologia para os registros oferecendo segurança, automação e melhor auditoria no
tratamento de registros públicos de terras. Isso é importante pois pode prevenir fraudes e casos
de corrupção e tornar os serviços de governos mais seguros e transparentes. Essa solução com
blockchain já é usada em outros cases de governo como a identidade digital da Estônia e
armazenamento de big data na China. As principais características da tecnologia Blockchain
são imutabilidade, transparência, disponibilidade, privacidade e consistência.
Ferneda, Alonso e Braga (2011) estudaram os impactos de estratégias de certificação
digital no governo brasileiro. De acordo com os autores, a certificação digital garante ao
governo, de forma indireta, segurança nas suas ações de políticas de Estado, aperfeiçoamento
dos processos internos da administração pública e qualidade na interface para contado com a
sociedade. Além disso, a validade jurídica dos documentos eletrônicos e melhorias no controle
e auditoria governamental.
Ruano de la Fuente (2014) entende que a governança digital pode ajudar a melhorar as
decisões de governo, aumentar a confiança dos cidadãos, promove maior responsabilização das
organizações públicas e permite o engajamento efetivo de todos os atores na resolução de
problemas da sociedade. O processo de governança ainda é potencializado nesse contexto pelo
uso da internet que permite uma maior receptividade e comunicação para atendimento das
necessidades dos cidadãos.
Para garantir a entrega dos benefícios previstos pela governança digital e minimizar os
impactos no governo e garantir seu sucesso a longo prazo, é preciso entender como implementálo para garantir sua sustentabilidade e orientação para o futuro. Hooda e Singla (2021) entendem
que para isso é necessário focar no desenvolvimento de competências fundamentais para resistir
a qualquer tipo de mudanças adversas que acontecem no ambiente interno ou externo dos
governos.
Na visão de Hill (2004), governança digital não pode ser entendida como simplesmente
transferir as estruturas e atividades atuais para o meio digital. A governança digital precisa estar
preparada para entender como a democracia digital vai operar no modo online. A governança
digital caminha para democracia digital e nesse caminho existirão guetos digitais que não
querem participar ou não tem condições técnicas ou financeiras de participar. “A democracia
não é simplesmente uma questão de votação. É também um conjunto de valores que prioriza a
continuidade da participação e representa, na medida do possível, uma série de visões no
processo político.” (HILL, 2004, p. 25).
A governança digital pode impactar positivamente o governo auxiliando a atingir a boa
governança melhorando os processos de governo, conectando cidadãos e construindo as

69

interações externas para a sociedade. A governança eletrônica pode ser um caminho habilitado
pela digitalização para conquistar a boa governança.
De acordo com o modelo de Calista e Melitski (2012), o governo é impactado em suas
iterações políticas e em suas transações administrativas quando tem uma estratégia de
governança digital. As iterações políticas são a disseminação de informação, entrega de serviços
pela internet, relações de dados entre agências de governo, maior participação do cidadão e a
contribuição para democracia virtual. As transações administrativas são a disponibilização do
catálogo de burocracias, serviços transacionais, integração vertical, integração horizontal e a
criação de agências virtuais de atendimento.
A Governança da Era Digital pode impactar os governos na tentativa de uma nova
reforma administrativa, com corte de custos, melhoria da qualidade dos serviços e políticas de
governo mais eficazes. Botric e Bozic (2020) apontam que a questão se tornou ainda mais
importante durante a eclosão das pandemias globais COVID-19. As pandemias obrigaram os
governos a tornar a disponibilidade de serviços de governo eletrônico uma prioridade em suas
agendas políticas.
Ammar e Profiroiu (2020) entendem que a governança digital deve usar ideias
inovadoras para criar e impactar o governo através de novas tecnologias as estruturas
administrativas, assim como usar ideias de gestão modernas para atender as expectativas dos
cidadãos, organizações e comunidades.
Kolsaker e Lee-Kelley (2008) argumentam que a governança digital vai além das
interações eletrônicas entre governo e sociedade, prestação e digitalização de serviços públicos.
A governança digital pode impactar significativamente aumentando a participação
representativa na tomada de decisões políticas, ajuda a fortalecer as instituições nos processos
democráticos e garante que grande público tenha oportunidade de participar nas escolhas
políticas e garantir que suas prioridades e necessidades sejam respeitadas.
O impacto nas políticas públicas de governo pode começar na definição de escolhas para
design e adoção de tecnologia. "Os resultados das políticas de governo eletrônico são, portanto,
uma combinação de componentes políticos, sociais e tecnológicos que moldam em uma
interação recursiva seu resultado" (CORDELLA e IANNACCI, 2010, p. 65).
Evans e Yen (2006) observaram que o desenvolvimento de governança eletrônica pode
cortar custos para os governos, impactando seu funcionamento bem como suas estruturas
administrativas, liberando servidores públicos para outras atividades. Além disso essa nova
forma de atendimento melhora o custo-benefício e satisfação dos cidadãos.
A segurança da informação é identificada como um dos requisitos para a implementação
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bem-sucedida de governança digital e que pode impactar o governo. Wangwe, Eloff e Venter
(2011) estudaram um caso de segurança digital na Tanzânia e apontam que o tratamento
abrangente da segurança da informação pode ser uma tarefa cara, sem diretrizes, e as
implementações de projetos de segurança da informação podem ser mais propensas ao fracasso.
Em um país com poucos recursos, como a Tanzânia, existe a necessidade de um meio
econômico e sustentável de abordar a segurança da informação nas implementações do governo
digital.
As estratégias de governança digital precisam ser adaptativas para enfrentar possíveis
impactos indesejados da transformação digital. Pereira et al (2020) sugerem que sejam adotadas
estratégias preventivas, de gestão ativa e de intervenção limitada caso sejam encontrados algum
dos seguintes impactos: falta de recursos tecnológicos, mudança de fornecedores, possibilidade
de viés em algoritmos ou dados, uso inadequado de inteligência artificial com manipulação,
preconceitos, discriminação
Bhuiyan (2011) e Saxena (2018) estudaram como a governança digital poderia impactar
os governos sendo uma ferramenta eficaz para controlar a corrupção, reduzindo a intervenção
humana nos processos da administração pública e com isso diminuindo o monitoramento de
comportamentos corruptos. Bhuiyan (2011) também aponta que a redução da pobreza pode ser
um impacto fundamental na sociedade que tem um governo digital avançado pois melhora o
nível de acesso às informações, ajuda a desenvolver novas tecnologias de acordo com a
demanda, promove iniciativas de empoderamento e igualdade de gênero, promove a educação
de recursos humanos, usa tecnologia como motor de crescimento econômico, desenvolve os
meios de subsistência, ajuda a disponibilizar recursos sociais, fazer gestão de recursos
ambientais e promove a inovação e capacitação em vários níveis da sociedade.
A internet contribui como uma ferramenta de política organizacional que melhor
acompanha a economia global e pode dar voz a grupos que antes eram excluídos. Os governos
precisam lidar com esse impacto e novas estratégias de governança digital são necessárias. A
internet é uma ferramenta que pode potencializar a liberdade de expressão, mas ainda não
consegue eliminar as desigualdades sociais ou melhorar as relações com o os governos por
conta própria.
É possível empoderar comunidades que estavam excluídos e afastadas da participação
popular com projetos e programas de governos que usem estratégias de governança digital.
Thadaboina (2009) apresentou case de governança digital em uma região rural indiana que
recebeu acesso à internet e portais com informações de clima, safras, produção, mercado e
saúde. As áreas rurais viviam no chamado abismo digital, excluídas do processo digital de
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economia de mercado. O projeto trouxe melhores condições de vida para as comunidades e
impactou a vida de milhares de pessoas.

4.2.2 Pergunta 2: Quais contratos sociais devem ser considerados em um modelo de
governança digital?

A evolução da coprodução na era da governança digital pode adotar novos contratos
sociais que são as formas de interação do Estado com a sociedade em que o cidadão não é mais
apenas consumidor e começa a cooperar como parte integrante da estrutura na produção de
serviços públicos. Na visão de com Linders (2012), as principais naturezas de coprodução são:
Cidadãos para o Governo (C2G), Governo para Cidadão (G2C) e Cidadão para Cidadão (C2C).
Na categoria Cidadãos para o Governo (C2G), o governo tem no cidadão a principal
fonte, a sociedade coopera com o Estado para ser mais eficaz e responsivo. O governo ainda é
o principal responsável pelo sucesso de uma política social, mas os cidadão conseguem
impulsionar e direcionar os resultados. Esse engajamento desperta na participação popular uma
nova consciência das possibilidades do governo e eles podem auxiliar na tomada de decisões.
Um exemplo dessa categoria de coprodução é o orçamento participativo online usado em alguns
municípios brasileiros.
Na categoria Governo para Cidadãos (G2C), o Estado atua com uma plataforma de
serviços sendo a única fonte de transmissão de informações. O custo marginal da disseminação
de dados e serviços digitais tende a zero e dessa maneira o governo consegue viabilizar a
infraestrutura de tecnologia para sociedade. Assim o Estado auxilia os contribuintes a melhorar
sua produtividade, tomar decisões e melhorar a qualidade de vida. Nessa categoria o governo
não é responsável pelo sucesso da atividade, mas usando sua plataforma de serviços digitais
consegue influenciar o público e agregar valor para resultados de sucesso. Um exemplo que
representa essa categoria é quando o governo disponibiliza na fatura o nível de consumo de
energia elétrica do consumidor junto com a média dos vizinhos do seu bairro para tentar
influenciar o consumo.
Na categoria Cidadão para Cidadão (C2C), o governo usa o modelo de serviços “faça
você mesmo”. Nesse modelo os cidadãos se organizam para criar oportunidades entre eles,
substituindo a responsabilidade e influência do Estado. Nessa categoria o governo não atua de
forma ativa, podendo auxiliar disponibilizando recursos ou estruturas para apoiar as atividades.
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Nessa categoria estão inclusos o voluntariado para diversos programas sociais e web sites de
comunidades locais hospedados em servidores públicos.

Do it Yourself
Government
(Citizen to
Citizen); 1,82%

Citizen Sourcing
(Citizens to
Government);
43,64%

Government as a
Platform
(Government to
Citizen); 54,55%

Figura 18: Naturezas de Coprodução para contratos sociais
Fonte: Elaboração própria.

A categoria C2G foi encontrada em 43,64% dos trabalhos de governança digital,
conforme apresentado no gráfico da Figura 18. Na maioria dos casos analisados dessa categoria
a governança digital focou no papel dos cidadãos na implementação de políticas
governamentais e na prestação de serviços. Dessa forma, a governança digital deve tratou do
uso de tecnologias para posicionar o governo em uma rede externa com os cidadãos e as partes
interessadas para cooperar na produção de políticas públicas e serviços. O modelo de segurança
comunitária em que os cidadãos locais cooperam com o governo é um exemplo de C2G.
O modelo de Governo Aberto (OG) pode ser considerado uma forma de C2G pois os
cidadãos podem avaliar as iniciativas das agências de governo e melhorar seu julgamento social
e político sobre os resultados do governo.
Pozzebon, Cunha e Coelho (2016) analisaram uma plataforma de orçamento
participativo no município de Belho Horizonte e descobriram que a eParticipation, ou
participação eletrônica envolve processos e estruturas de C2G através das quais as tecnologias
de informação e comunicação (TIC) podem apoiar as relações entre os cidadãos e governos
promovendo a consulta participativa e o diálogo.
Monitoramento de cidades inteligentes é uma forma disruptiva de C2G. Esse conceito
pode usar análise de big data em redes sociais e informações de mapas de trânsito com base em
dados de localização geográfica compartilhados em tempo real.
As iniciativas do governo da Austrália Talking Point e Virtual Electorate podem ser
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consideradas C2G pois os cidadãos participam ativamente do processo democrático. No
Talking Point conseguem debater online com congressistas australianos e cobrar suas
prioridades e no Virtual Electorate conseguem realizar votações garantindo a cidadania digital.
As mídias sociais podem ser consideradas uma segunda geração da internet e permitem
o compartilhamento de informações, colaboração e interoperabilidade entre cidadãos o que as
caracterizam como uma poderosa ferramenta de C2G.
A maioria dos artigos analisados para contratos sociais em modelos de governança
digital foi da categoria G2C com 54,55% dos trabalhos. Um exemplo bastante comum dessa
categoria são os portais de internet de governo como plataforma que disponibilizam versos
serviços, dados e informações.
Na categoria G2C, o foco concentra-se na capacidade do governo e do cidadão de
comunicar com informações entre si de maneira eficiente e digital. Um dos exemplos mais
comuns do G2C é a simples publicação online de formulários e registros que antes ficavam
disponíveis apenas para aqueles que estavam dispostos a esperar em longas filas ou esperar que
os formulários fossem enviados a eles.
Usar modelo de governança digital tento como base o governo como plataforma deve
permitir que a sociedade acesse seus indicadores e avalie seus serviços de forma transparente.
Esse modelo pode ser considerado G2C.
Segundo Linders, Liao e Wang (2018), a estratégia de governança digital de Taiwan
mudou o modelo de prestação de serviços do governo, de uma abordagem tradicional, na qual
o cidadão deve primeiro decidir e buscar os serviços de Estado, para um modelo em que o
governo realiza a entrega de forma proativa G2C, contínua e just-in-time de informações e
serviços com base nas necessidades, circunstâncias, preferências pessoais, eventos de vida e
localização dos cidadãos.
Navarra e Cornford (2012) e Baxter (2017) estudaram cases nos Estados Unidos e no
Brasil de como a disponibilização de plataformas online de orçamento participativo podem
contribuir para contratos sociais do tipo G2C.
De acordo com Bonsón, Royo e Ratkai (2015), o uso perfis oficiais de governo em
plataformas de mídias sociais para comunicação e compartilhamento de dados no formato G2C
promove o engajamento das partes interessadas. Os pesquisadores comentam que em ambientes
onde as oportunidades escassas de participação cidadã tradicionalmente existiram estão agora
fazendo maior uso da tecnologia disponível para se envolver em discussões sobre questões
locais, o que parece confirmar que as mídias sociais estão ajudando a empoderar os cidadãos e
expandir a democracia.
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As plataformas de resolução de disputas online do consumidor são portais de entrada
para consumidores e comerciantes que buscam resolver disputas eletrônicas relacionadas a
obrigações contratuais decorrentes de vendas online e contratos de serviço. Essas plataformas
têm conflitos de mediação resolvidos por terceiros credenciado pelo Estado. Os governos
desenvolvem as plataformas e garantem a confidencialidade dos dados e das transações dos
participantes. As plataformas de resolução de disputa online já são usadas em diversos países
europeus e podem tirar a carga e descentralizar as ações do judiciário sendo excelentes
exemplos de G2C.
Big Data também precisa fazer parte de projeto de governança digital no contexto de
contratos sociais. Tanto com cidadãos fornecendo dados e informações para o governo C2G
como o governo oferecendo serviços personalizados com bases em informações da sociedade
G2C.
A governança digital para dados na categoria G2C também permite inovação baseada
em dados como a inovação para cocriação, crowdsourcing, serviços e formulação de políticas
de governo.
A privacidade online é questão importante no modelo G2C e pode impactar
drasticamente os governos que não possui uma estratégia de governança de dados correta. “À
medida que o Estado coleta informações pessoais em seu banco de dados, também adquire a
capacidade de controlar a liberdade privada por meio da utilização das informações privadas
coletadas” ( JHO, 2005, pg. 154 ). O autor também comenta os casos sul-coreanos do cartão
eletrônico de identidade, do sistema nacional de informação para educação e do circuito privado
de tv com câmeras de vigilância em áreas públicas que coletam diversas informações dos
cidadãos e podem trazer um grande risco à privacidade. A governança digital precisa tratar os
gaps entre os padrões técnicos e padrões sociais de segurança da informação.
A categoria C2C para contratos sociais focados em governo digital foi encontrada
em apenas 1,82% dos trabalhos. Esse parece ser um modelo de cooperação muito novo e
ainda experimental de governança digital para coprodução em políticas públicas.
A tecnologia blockchain pode ser usada para transações C2C onde os próprios cidadãos
conseguem fazer suas transações de forma segura, registrada e eficaz. Essa tecnologia pode ser
usada para registro de terras ou imóveis sem necessidade de ir até uma agência de governo
fisicamente.

4.2.3 Pergunta 3: Quais principais barreiras para design de políticas públicas focados em
governo digital?
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A governança digital é observada em grande parte como estratégia de implementação
de políticas públicas. Na formação de políticas públicas ainda permanece omissa e com diversas
possibilidades pois o governo digital permite novas formas de se pensar em políticas e realizar
análise de dados para decisões de governo baseadas em evidências.
Existe um descompasso entre a ciência política e a promulgação de políticas públicas
por meio de tecnologia da informação. “A falta de atenção à tecnologia nas ciências políticas é
um paradoxo, uma vez que a formulação de políticas atuais e modernas muitas vezes se refere
à tecnologia como o principal impulso para a mudança política”, (HÖCHTL, PARYCEK E
SCHÖLLHAMMERR, 2016, p. 149). A literatura indica que a tecnologia ainda é entendida
como instrumento para atender a estruturas de governo, padrões de entrega e ideias para
compreender as políticas.
Meijer (2015) considera que as barreiras para governança digital podem ser observadas
em diferentes fases do processo de governança, em diferentes domínios de governança bem
como nas barreiras culturais e estruturais para governança. As barreiras para processo de
governança são notadas na geração da ideia, na seleção da ideia, no teste da ideia, na promoção
da ideia e no lançamento da ideia. As barreiras para os domínios de governança podem ser
observadas em barreiras governamentais e barreiras de cidadãos. As barreiras governamentais
focam nas características de governos que impactam em diversas barreiras como capacidade de
pessoal, capacidade técnica, capacidade financeira, e características e barreiras legais. Essas
barreiras incluem também a falta de liderança e a falta de infraestrutura para estratégias de
governança digital.
Durante a formação de agenda e desenho de uma política pública diversas barreiras
podem ser encontradas. No levantamento realizado no cluster de artigos de cases de governança
digital a falta de habilidade, conhecimento ou experiência foi a barreira mais recorrente,
encontrada em 54,55% das estratégias de governo digital, conforme o gráfico de barras da
Figura 19. Esse número reflete a inabilidade da capacidade dos recursos humanos em lidar com
tecnologia e impede que projetos de governo digital se quer iniciem.
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Figura 19: Tipos de barreiras para design de políticas públicas focadas em governo digital
Fonte: Elaboração própria.

Prakash (2016) destaca que é de extrema importância a capacitação de servidores
públicos que vão atuar na frente de atendimento de sistemas digitais de políticas públicas. O
design de TIC em organizações de prestação de serviços públicos devem se preocupar com o
desenvolvimento dessas capacidades dos funcionários de base, tanto quanto eles estão
preocupados em alcançar melhorias de produtividade por meio da eficiência da informação em
níveis mais elevados, enquanto procuram expandir sua contribuição para todos os aspectos da
governança.
As barreiras para cidadãos surgem quando a sociedade espera usar a governança digital
para produção de valores públicos. Isso inclui engajamento, habilidade e motivação para usar
as ferramentas tecnológicas. Na literatura de governança digital a exclusão digital é uma
barreira chave. Botric e Bozic (2020) apontaram que mesmo na Europa a população idosa tem
menos acesso e sente dificuldade em interagir com políticas públicas no meio digital.
Diversas outras barreiras podem impactar a governança digital como acesso dos
cidadãos à Internet, a competência tecnológica dos usuários, capacidade de reconhecer
preconceito, desinformação, capacidade de interpretar, navegar e o desejo de usar as redes
sociais para fins de engajamento.
A exclusão digital é fator determinante para projetos de governo digital. Dessa forma é
imprescindível que os formuladores de políticas públicas avaliem quem é o público que
recebera os benefícios e programas de Estado. A exclusão digital é uma barreira que pode ser
vista tanto do ponto de vista de acesso ao conhecimento ou ao canal para utilizar os recursos
como para comprar dispositivos conectados à internet.
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Em uma pesquisa sobre as barreiras para uso de programas de governança digital na
Europa, Botric e Bozic (2020) perceberam que é necessária uma atenção especial aos cidadãos
mais idosos em áreas pouco povoadas e fornecer capacitação para os mais velhos e promover a
inclusão de mulheres mais velhas nos treinamentos para usos de aplicativos que entregam
políticas públicas no meio digital.
A segunda barreira mais encontrada foi a estrutura organizacional, apontada em
47,27% dos trabalhos. A forma como se organiza a administração pública, diversas vezes não
foi planejada para ter uma área especializada em projetos de governo digital.
Fountain (2005) observou que mudanças estruturais raramente se materializam por meio
de iniciativas de governo eletrônico. Em vez disso, o uso da tecnologia muitas vezes reproduz
regras, normas e relações de poder existentes, apesar das capacidades inovadoras das novas
tecnologias.
Por outro lado, Navarra e Cornford (2012) apontam que a barreira de estrutura
organizacional e de governança diversas vezes requer que as organizações públicas sejam mais
parecidas como a iniciativa privada. Mas as organizações privadas não são democráticas em
diversos aspectos, dessa forma os autores consideram que o gerencialismo tradicional presente
na administração pública busque novas formas de governança que permitam mais reintegração,
interoperabilidade e capacidades de execução de políticas públicas.
Nicholls (2019) apresentou estudo sobre governança digital em municípios ingleses e
comenta que se a automação baseada em serviços de internet for aplicada a um serviço que
atualmente é ineficaz, o resultado provavelmente será desastroso. Aproveitar ao máximo as
oportunidades proporcionadas pelo uso da digitalização requer habilidade e compreensão,
assim como com outras formas de serviços públicos locais. Portanto é importante pensar em
uma reengenharia dos processos e em estabelecer novos níveis de qualidade durante o design
de uma política pública para evitar que esses problemas sejam replicados no projeto de governo
digital.
Laia et al (2011) pesquisaram o desenho institucional brasileiro para prover serviços de
governo eletrônico e encontraram barreiras que limitam o uso de serviços de governo
conectados para ampliar a participação social, transparência e para melhorar a administração
de políticas de Estado. Dessa forma as políticas de governo digital precisam tratar essas
questões desde o design até a entrega do serviço digital para o cidadão que está na ponta. Os
pesquisadores argumentam que existem barreiras de flexibilidade e integração que são difíceis
de superar sem gestão coordenada e estabelecimento de padrões para dados governamentais. O
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governo digital brasileiro é caracterizado pela fragmentação das iniciativas e pela dificuldade
de coordenação horizontal entre os diversas agências de governo.
O design de portais centralizados de políticas de Estado com entrega holística de
políticas públicas deve enfrentar barreiras para o trabalho conjunto entre agencias no
compartilhamento de dados e responsabilidades. As agências governamentais devem mesclar
de forma proativa a atenção para seus grupo de clientes, para resolver os problemas de
duplicação de agência líder com o objetivo de reduzir as altas cargas cognitivas e os custos de
conformidade colocados sobre os cidadãos ou empresas na navegação por burocracias
governamentais complexas.
A terceira barreira mais encontrada nos artigos são a cultura e a tecnologia, ambos
com 45,45% de prevalência nos artigos. Os valores das entidades talvez sejam contra o
desenvolvimento de serviços em meios digitais. Isso pode ser observado quando a digitalização
altera as rotinas manuais ou a orientação de valores de uma agência de governo. Os servidores
públicos também podem ter receio que a tecnologia substitua as pessoas. A cultura burocrática
de formalidade, uniformidade e hierarquia preserva as formas tradicionais e os servidores
públicos podem temer que as novas tecnologias possam quebrar esses status. Algumas
autoridades de governo também temem que as novas tecnologias possam prejudicar a
confiabilidade do governo. As barreiras culturais também podem ser vistas do lado dos
cidadãos. Podem existir barreiras para mudança na forma de se relacionar com o governo pois
eles temem que a tecnologia possa quebrar sua privacidade ou autonomia.
A governança digital é um sistema sociotécnico em rápida mudança e suas atividades
podem ser consideradas resultado de fatores sociais, culturais, econômicos, políticos e
tecnológicos. De acordo com Kompella (2017), as atividades que ajudam as organizações
públicas a gerenciar as mudanças promovidas por estratégias de governança digital são o
relacionamento intergovernamental e os sistemas de informação intergovernamentais para
melhorar a interoperabilidade. Dessa forma o governo pode ser impactado ser não tiver uma
estratégia de abordagem com as partes interessadas e sistemas de informação que permitam
interoperabilidade entre unidades de governo.
O design de políticas de governo sofre com a cultura organizacional que tende a replicar
as estruturas para a prestação de serviços impedindo que surjam maiores níveis de participação.
García-Sánchez, Rodríguez-Domínguez e Frias-Aceituno (2013) observaram que existe um
corporativismo dos próprios servidores públicos que podem procurar adotar essa tecnologia
apenas se ela trouxer maior estabilidade organizacional. Dessa forma, existe um ceticismo sobre
a capacidade da tecnologia conseguir modificar o status quo burocrático para entregar soluções
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de políticas públicas por meio de estratégias de governo digital.
Existem muitos fatores que inibem a eficácia da TI em organizações governamentais.
Muitos dos desafios para o uso de TI no governo são de natureza organizacional ou social.
Kanungo e Jain (2011) comentam que existem desafios associados à simplificação de
processos, partes interessadas, cooperação, financiamento sustentado e a medição do sucesso.
Algumas dessas razões incluem o papel da alta administração, atitude dos usuários, processos
arraigados e arraigados e a cultura organizacional.
A imagem que a sociedade tem do governo também é uma barreira fundamental para a
iteração digital. Essa imagem também pode se confundir com a imagem que os cidadãos têm
enquanto interagem digitalmente por meio de portais e redes sociais.
A TIC é relativamente nova na administração pública e diversos fatores. As barreiras de
big data no contexto de formulação de políticas públicas esbarram na capacidade dos servidores
públicos de coletar, tratar e utilizar grandes volumes de informações, bem como ter apoio de
sua estrutura organizacional e receber treinamento para iniciativas de dados abertos.
Em uma análise das iniciativas de governança eletrônicas indianas Paul (2017) apontou
também que a infraestrutura de tecnologia para projetos e programas de governo ainda precisa
de mais investimento. Esses equipamentos vão demandar treinamento e mão de obra
qualificada.
A governança digital precisa tratar de questões de privacidade para políticas de Estado.
As políticas de dados precisam de atenção crítica, principalmente devidos a vazamentos de
dados que podem impactar diversos cidadãos e impactar a imagem do governo. A vigilância
digital é um ponto crítico para sociedade da informação.
No design de políticas públicas de governo digital devem ser consideradas variáveis que
promovam sua aceitação. A facilidade do uso dessas ferramentas é o esforço percebido para
usar a nova tecnologia, enquanto a utilidade pode ser uma medida de desempenho do sistema.
Soni et al (2017) destacam que políticas públicas de governo digital podem encontrar
barreiras devido a ameaças de invasão, alteração e sequestro de bases de dados por hackers. É
importante considerar que o meio digital amenta a superfície de contato do governo com
ameaças virtuais e as defesas devem ser consideradas com antecedência.
O design de políticas públicas no meio digital precisa levar em consideração a
segurança, guarda e confiabilidade dos dados. Essa estratégia de governança eletrônica precisa
ser planejada desde o início da concepção do programa de governo. Evans e Yen (2006)
comentam também que os cidadãos precisam saber que existem salvaguardas para que as
informações que eles listaram com o governo não os tornem vítimas de represálias por
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funcionários governamentais insatisfeitos.
De acordo com Hetman, Politanskyi e Hetman (2021), no design de serviços público em
meio digital é importante patronizar a sua prestação, desde regras organizacionais, técnicas,
tecnológicas e de requisitos. A estratégia de digitalização de uma política pública deve prever
a prestação do serviço por outro meio que não seja o digital pois isso pode se tornar uma barreira
e inibir uma parcela do público que não possui conhecimento ou experiência. O design de
serviço no meio digital deve ser padronizado e multicanal para garantir universalidade.
Segundo Sanmukhiya (2019) estratégias de desenvolvimento de aplicativos e uso do
meio digital devem levar em conta as seguintes barreiras para habilitar o sucesso em políticas
públicas: colaboração, participação, confiança, transparência, facilidade de uso e usabilidade.
Na visão de Ammar e Profiroiu (2020) as capacidades de inovação em políticas públicas
entregues através de serviços digitais tem como barreiras a integração de diversas informações
além das fronteiras operacionais e geográficas.
O design de políticas públicas focado em governo digital deve levar em consideração a
metodologia de desenvolvimento para entrega e integração de projetos de tecnologia. Kompella
(2015) percebeu em estudo de caso no governo indiano que para qualquer trajetória de
transição, um desenvolvimento iterativo do roteiro com lançamentos incrementais e permitindo
a coevolução de entidades no ambiente é essencial para gerenciar as transições.
Ud Din et al (2017) comentam que estratégias de governo digital para políticas de saúde
precisam de atenção especial para os dados dos pacientes e para confiabilidade. Vazamentos de
informações e dados podem ser barreiras críticas por isso a confiabilidade e disponibilidade são
fundamentais. De acordo com Ferneda, Alonso e Braga (2011), políticas de governo digital que
façam uso da certificação digital podem enfrentar barreiras como a questão cultural,
infraestrutura deficiente e falta de planejamento de design de interoperabilidade.
O design de políticas públicas para o governo digital precisa tratar do componente de
inteligência artificial e garantir que algumas barreiras como possíveis vieses ou alterações em
algoritmos para promover discriminação soa afetem o sucesso dos programas de governo.
Muitas estratégias de governança digital não são bem-sucedidas devidos à perda de foco
nos objetivos. Isso ocorre principalmente quando os projetos perdem o foco na boa governança
e se tornam projetos tecnocêntricos onde a tecnologia é mais importante do que a excelência
A resistência ou falta de apoio (liderança) foi uma barreira encontrada em 41,82%
dos trabalhos. Tassabehji, Hackney e Popovic (2016) e Sharma, Bao e Qian (2012) destacaram
a falta de liderança dos tomadores de decisão e dos gestores públicos para políticas
governamentais na promulgação de tecnologias escolhidas e desenhadas no setor público. O
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comportamento dos líderes diante das normas sociais existentes unindo a capacidade da
organização de promover a governança digital são barreiras estratégicas chave para projetos de
governo digital.
Baxter (2017) comenta que para o sucesso de uma ferramenta digital de políticas
públicas é importante que os formuladores de políticas saibam como engajar e direcionar a
participação da sociedade para esse canal. Essa é uma estratégia que muitas vezes independe
de uso de tecnologia.
Pozzebon, Cunha e Coelho (2016) apontam que o plataformas de governo participativo
na web podem sofrer com barreiras como a falta de engajamento, falha na liderança e
participação caso a solução digital para habilitar a participação popular seja usada
indevidamente como ferramenta política. A valorização excessiva da plataforma de orçamento
participativo como uma tecnologia fez com que a ocorresse a perda de seu potencial
transformador para empoderar cidadãos e promover a democracia.
A austeridade foi uma barreira encontrada em 36,36% dos cases de governança
digital. Muitas vezes os custos envolvidos em políticas de digitalização podem ser uma barreira
para políticas públicas de governo digital. Também correm o risco de falhar. Bovaird (2003,
p.55) considera que mesmo assim parece ser um caminho para evolução do governo: “Muitas
dessas iniciativas se revelarão improdutivas ou ineficazes em termos de custos - mas talvez esse
seja o preço necessário a pagar pelo nível de transformação do setor público que agora parece
estar em perspectiva”.
A barreira de infraestrutura foi apresentada em 30,91% das publicações. De
acordo com Kalsi e Kiran (2015), estratégias de governo levar em consideração as seguintes
barreiras em projetos de design de políticas públicas no meio digital: infraestrutura de sistemas
de dados, infraestrutura legal, infraestrutura institucional, infraestrutura humana, infraestrutura
tecnológica e liderança e pensamento estratégico. Além disso, é fundamental adotar práticas
em projetos de governança eletrônica para evitar o fracasso e conseguir o sucesso.
Hellberg e Grönlund (2013) realizaram levantamento sobre as barreiras de integração e
interoperabilidade em projetos de governança digital. A integração significa envolver mais
atores e, portanto, uma mudança em direção à governança. O histórico do governo digital
apresenta uma grande quantidade de projetos sem sucesso e, às vezes, até mesmo falhas totais.
Essa barreira é um ponto crítico a ser considerado no design de políticas públicas digitais. O
foco dessas barreiras de integração são a falta de medidas de sucesso acordadas, definição
deficiente do projeto e a gestão de risco, em particular no que se refere a questões sociais e
organizacionais.
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A barreira para aspectos legais foi evidenciada em 27,27% dos artigos. O estudo de
estratégias de governo eletrônico nas municipalidades espanholas realizado por Ruano de la
Fuente (2014) demonstrou como uma nova legislação pode impactar os municípios devido à
falta de recursos econômicos e humanos nas localidades. A Lei 11/2007 sobre o Acesso
Electrónico dos Cidadãos aos Serviços Públicos espanhola prevê em seu artigo 1.1 que o
reconhecimento do direito dos cidadãos de entrarem em contacto com as administrações
públicas por via eletrônica. O estudo de caso apontou que pela primeira vez a administração
pública passa de uma abordagem que dependia de vontade política para um sistema legal que
exige o respeito à lei e ao direito à cidadania.
Em um levantamento sobre a reforma administrativa na Eslovênia, Pinteric (2010)
apontou como barreira o arcabouço jurídico criado para suportar os processos de governança
digital moderna pode afetar a austeridade do Estado, principalmente em municípios que não
possuem infraestrutura técnica e humana disponíveis. Por causa de fluxos de comunicação mais
eficazes no conceito de governança digital, na Eslovênia, ou em qualquer outro país, a
administração pública que quer atender uma nova lei deve pensar no design para se tornar mais
flexível e orientada para seus cidadãos, e ao mesmo tempo estar preparada para atender novas
legislações adequadas a realidade moderna.
Diversos bens e serviços já estão disponíveis online, mas não existe um mecanismo
verdadeiramente adequado para a segurança jurídica. Dessa forma, o papel do governo é
fornecer informações valiosas aos cidadãos ou consumidores por meio da governança digital
com alternativas de fácil utilização para ajudar a resolver disputas de pequeno valor, que surgem
de transações de comércio eletrônico. Jeretina (2018) apontou que os governos podem sofrer
com as barreiras impostas pela falta de jurisprudência para determinados sistemas que se
buscaram realizar resolução de disputas online. No design da política para sustentar esse tipo
de plataforma é necessário garantir a autenticidade dos participantes com assinatura digital, a
confidencialidade dos dados e que os custos e taxas não se tornem maiores que os benefícios.
A corrupção continua sendo uma barreira para políticas públicas de governo digital. A
forma de entrega de programas de governo online precisa garantir uma legislação forte para
accountability, impessoalidade e transparência no processo e essa estratégia de design social
precisa de ser considerada como parte do programa de governança digital.
A utilização de mídias sociais para comunicação e outras estratégias de políticas
públicas tem como barreira serem controladas por tecnologias e regras de mercado
administradas por empresas privadas. Dessa forma, a legislação de governos precisa garantir
transparência, ao mesmo tempo que consegue regular abusos e garante a liberdade de expressão.
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Políticas públicas que promovam a cidadania, participação popular e democracia em
meios digitais precisam garantir a liberdade de expressão e legitimidade impedindo sequestro
de pautas por grupos que distorcem as informações e promovem linchamento ou discriminação
online.
Segundo Bonsón, Royo e Ratkai (2015), estratégias de comunicação e divulgações de
políticas públicas podem usar plataformas de mídias sociais como Facebook para promover o
engajamento das partes interessadas . Esse formato de comunicação tem barreiras pois abre uma
canal público de comunicação, debate, sugestões e reclamações e os governos precisam estar
preparados para dar uma resposta efetiva para a participação online.
No design de políticas que usam estratégias de digitalização de serviços públicos os
investimentos em tecnologia devem ser acompanhados de medidas apropriadas para garantir
que os objetivos projetados sejam alcançados. Adu et al (2020) demonstrou que o uso de
estratégias de governo digital para tentar melhorar a arrecadação de impostos e combater a
corrupção não teve o efeito esperado pois não existiram um monitoramento e avaliação
adequados e frequentes dos cobradores de receitas.
Os formuladores de políticas públicas devem atentar para o design de serviços de
governo que promovam transformação digital pois ela ocorre durante processos de mudança
institucional na qual diferentes stakeholders podem escolher e tomar decisões. Segundo
Filgueiras, Cireno e Palotti (2019), algumas das barreiras no processo de transformação digital
do Estado são: resistência dos atores institucionais à mudança, dificuldades legislativas,
características internas dos serviços prestados, preferências pessoais dos gestores e
características do público-alvo. Essas barreiras devem ser consideradas estratégicas no design
de novos serviços digitais para sociedade.
Samuel et al (2020) estudaram os motivadores e as barreiras a serem vencidas para
aumentar a aceitação de serviços digitais. Os pesquisadores dividiram esses fatores entre
internos e externos. Os fatores externos são as características da agência que fornece o serviço
de governo digital como estrutura organizacional, liderança, estratégia de implementação ou
gestão. Os fatores internos estão relacionados às caraterísticas dos cidadãos que usam os
serviços e à qualidade do serviço de governo digital.
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4.2.4 Síntese das lacunas teóricas

Tratando de unificar as lacunas teóricas das perguntas de pesquisa para os trabalhos
pesquisados foi formatado o Quadro 17 que possui as colunas ID Artigo - coluna identificadora
do estudo selecionado no software StArt; Autor(es) – nome do(s) autor(es) de cada trabalho;
Ano – ano de publicação do trabalho; Periódico – local de publicação do trabalho; Lacunas,
limitações e oportunidades de pesquisa – resumo das lacunas teóricas da publicação.
ID
Artigo

Autor (es)

Ano

Periódico

6

Harisson et al

2012

Information Polity

Estudos comparativos para orientar os formuladores
de políticas no planejamento de seus programas de
governo aberto

7

Sexena

2005

International Journal
of Public Sector
Management

Falta de metodologia abrangente para planejar,
projetar e implementar serviços de governança digital

9

Meijer

2015

Government
Information Quarterly

Estudar quando os quadros são bem-sucedidos e
quando não conseguem aumentar o suporte para
inovação em governança digital

11

Höchtl, Parycek e
Schöllhammerr

2016

Journal of
Organizational
Computing and
Electronic Commerce

Entender melhor como o processo de formulação e
implementação de políticas será afetado com
estratégias de governança digital

14

Giest

2017

Policy Sciences

15

Jho

2005

International Review
of Administrative
Sciences

31

Tassabehji,
Hackney e Popovic

2016

Government
Information Quarterly

32

Paul

2007

International
Information and
Library Review

Lacunas, limitações e oportunidades de pesquisa

Lacuna no treinamento da equipe para lidar com dados
com segurança e compartilhá-los entre departamentos
Como diminuir a distância entre os padrões técnicos,
que idealizam eficiência e padrões sociais, que
consideram a privacidade eletrônica como suprema,
gerando conflito
Faltam dados e estudos sobre governança digital em
municípios, estudo longitudinal seria útil para rastrear
novas tendências e mudanças de governança digital;
como os líderes podem influenciar essa transformação
e estudar o papel empreendedores institucionais dentro
das organizações públicas para considerar as
semelhanças de cultura, processos e seu impacto na
transformação do governo
Mais pesquisas são necessárias para quantificar os
benefícios das iniciativas de governança eletrônica
Entender melhor por que agentes querem inovar, mas
não querem mudar a forma como as instituições
funcional e como as estratégias de governo digital
podem chegar nas pessoas idosas em áreas rurais
Desenvolvimento de uma arquitetura de sistema
flexível, interoperável, compatível, onipresente e
capaz de se integrar em sistemas legados enquanto
combina muitos recursos não relacionados
anteriormente e promoção dentro da tradição
burocrática de um modelo de flexibilidade que pode
permitir improvisação inovação para servir ao
surgimento de mais formas democráticas de
governança

34

Ruano de la Fuente

2014

Local Government
Studies

45

Navarra e Cornford

2012

Information Society

50

García-Sánchez,
RodríguezDomínguez e FriasAceituno

2013

Environmental Policy
and Governance

Identificar os fatores que caracterizam municípios que
apresentam um importante desenvolvimento de seus
sites para governo eletrônico

74

Thadaboina

2009

Transition Studies
Review

Estudos sobre o impacto da alfabetização digital para
sucesso de programas de governo eletrônico e como
engajar a população em projetos de governança digital

85

75

Hill

2004

Journal of EGovernment

77

Prakash

2016

Information
Technology for
Development

79

Calista e Melitski

2012

Business Process
Management Journal

97

Bovaird

2003

Public Policy and
Administration

109

Samuel et al

2020

Journal of Urban
Management

110

Veeramani e
Jaganathan

2020

KSII Transactions on
Internet and
Information Systems

112

Smirnova

2020

Lex Portus

123

Sharma, Bao e
Qian.

2013

Information
Technology Journal

128

Sanmukhiya

2019

Humanities and
Social Sciences
Reviews

133

Baxter

2017

World Affairs

146

Hetman, Politanskyi
e Hetman

2021

Journal of the
National Academy of
Legal Sciences of
Ukraine

156

Botrić e Božić

2020

Economic Research

157

El Ammar e
Profiroiu

2020

Administratie si
Management Public

160

Vaidya

2020

International Journal
of Electronic
Governance

178

Hesson, Soomro e
Geray

2012

Journal of Computer
Science

182

Thomas e Streib

2003

Journal of Public
Administration
Research and Theory

Entender quais fatores críticos de sucesso para
desenvolver iniciativas de e-democracia
Como realizar o design em projetos de governança
eletrônica, especialmente aqueles que estão
preocupados em trazer melhorias na prestação de
serviços públicos
Entender em que grau os serviços de Estados e
municípios estão sendo replicados em seus portais
Ainda não está claro qual modelo organizacional para
governança digital se tornará mais comum ou em quais
circunstâncias eles se revelarão mais apropriados
Testar modelo de aceitação de cidades inteligentes em
mais municípios através de programas de governança
digital
Comparar o caso de uso com outras arquiteturas de
blockchain para o registro de terra para uso em
governos
Estudar e comunicar estratégias de governança digital
para transição de plataformas eletrônicas para a
implementação das etapas de participação dos
cidadãos na e-democracia. Dificuldades técnicas e
legais para legislação de dados pessoais
Como o framework de governança digital proposto
pode ajudar na reforma do setor público, entrega de
serviços e engajamento público
Estudar a percepção da sociedade com relação a perda
de dados de governo e avaliar até que ponto as
iniciativas de governo eletrônico melhoram a
confiança no próprio governo, que pode ser um prérequisito para a adoção do governo eletrônico. Como
engajar os gestores e servidores para governança
digital
Pesquisas futuras podem confirmar que crowdsourcing estratégico poderia ser usado para evitar que
a governança digital se transforme em mais um canal
de transmissão para o serviço de entrega pública (egoverno), em oposição a um instrumento dinâmico
para mudanças políticas e inovações mais amplas e
bidirecionais
Os serviços administrativos eletrônicos, enquanto
processo de administração pública moderna e o grau
de execução das suas atribuições precisam de mais
estudos.
Fatores relacionados à motivação e benefícios
esperados associados ao uso do governo eletrônico
pela população idosa ou mais jovem, nem a questão da
confiança geral no governo
Buscar indicadores para implementação de serviços
digitais contribuindo para a inovação estratégica nos
serviços públicos e melhoria da eficiência e
desempenho da administração pública
São necessários esforços contínuos de campanha em
grande escala para conscientizar os cidadãos sobre os
serviços prestados; Sites departamentais individuais
precisam ser integrados ao portal sugerido. O portal
deve permitir que os buscadores de serviços baixem e
enviem inscrições online.
Como conseguir compromisso e envolvimento total da
gestão com o uma abordagem de governança digital
para processos em fases, como melhorar realizar o
treinamento consistente e completo da equipe
Determinar se os ganhos com iniciativas da
governança da era digital estão sendo realizados e, se
não, como os ganhos podem ser alcançados, com
aumentar a presença dos governos na internet e
diminuir a exclusão digital
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e-participação C2C poderia ser analisada a fim de
obter mais insights sobre a dimensão da eparticipação, bem como se os sites não oficiais de
mídias sociais são mais eficazes na promoção do
envolvimento dos cidadãos do que os oficiais; analisar
como o envolvimento dos cidadãos nas plataformas de
mídias sociais influencia as mudanças na formulação
de políticas públicas
Estratégias de governança digital para proteger os
direitos e privacidade dos indivíduos e suas
informações
Pesquisas sobre estratégias de governança digital para
controle da corrupção e a influência econômica e
política nesses projetos
Quais principais desafios para interoperabilidade em
projetos de governo digital e como a legislação pode
impactar esses projetos
Como o modelo de "reciprocidade municipal mediada
por tecnologia" pode ser usado por formuladores de
políticas e profissionais para a governança inteligente;
pesquisas sobre questões éticas no uso de dados de
cidades inteligentes e mídias sociais e oportunidades
de coprodução
Pesquisas sobre o retorno e impacto de parcerias de
empresas privadas de tecnologia para governança
digital
Estudos comparativos com framework de boa
governança digital requerem mais pesquisa
interdisciplinar para examinar as interfaces entre as
perspectivas tecnológicas, sociais, econômicas e
políticas
Como as recentes inovações em dispositivos móveis,
nuvem e dados podem melhorar ainda mais a
qualidade do governo e da governança e atender as
expectativas cada vez maiores dos cidadãos

184

Bonson, Royo e
Ratkai,

2015

Government
Information Quarterly

185

Evans e Yen

2006

Government
Information Quarterly

194

Bhuiyan

2011

Government
Information Quarterly

204

Hellber e Grönlund

2013

Government
Information Quarterly

205

Webster e Leleux

2018

Information Polity

211

Dunleavy et al

2008

Australian Journal of
Political Science

215

Kalsi e Kiran

2015

Program: electronic
library and
information systems

219

Linders et al

2018

Government
Information Quarterly

227

Wangwe et al

2012

231

Kompella

2017

233

Pinteric

2010

Eastern European
Economics

245

Saxena

2018

Digital policy
regulation and
governance

247

Ud Din et al

2017

Cogent Social
Sciences

261

Adu et al

2020

Electronic Journal of
Information Systems
in Developing
Countries

Novas pesquisas e abordagens de uso efetivo de
programas de governança digital para combate à
corrupção

Sustainability

Pesquisas futuras devem examinar estudos de caso em
contextos diferentes ou examinar medidas de
resultados adicionais para quantificar o efeito da
implementação das TIC nas organizações públicas e
sua eficácia organizacional; big data sobre transações

273

Kim e Kim

2020

Technological and
Economic
Development of
Economy
Technological
Forecasting and
Social Change

Aplicar o framework de segurança digital em novos
estudos de caso para medir a governança digital
Pesquisas comparativas entre governos de diferentes
maturidades para entender como é gerenciada a
transição em programas de governança digital
Faltam pesquisas no que diz respeito à comunicação
dos municípios com os cidadãos através da tecnologia
e alternativas para a coleta de dados mais confiáveis
do que aqueles coletados por questionários
São necessárias avaliações de outros municípios e
variáveis demográficas, bem como uma abordagem
longitudinal do impacto de estratégias de governança
digital para combate a corrupção
Os estudos sobre e-saúde não devem se limitar ao uso
de tecnologia e sim com dados políticas
governamentais, reformas estruturais e aceitabilidade
pelo público em geral são necessárias para o
implementação bem-sucedida da governança digital
no setor da saúde
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diárias ou pesquisas de funcionários também devem
ser examinados em estudos empíricos futuros
279

Jeretina

2018

Central European
Public Administration
Review

295

Hood e Singla

2021

Transforming
Government: People,
Process and Policy

303

Nicholls

2019

Policy and Internet

311

Kanungo e Jain

2011

Data Base for
Advances in
Information Systems

323

Ferneda, Alonso e
Braga

2011

Journal of
Information Systems
and Technology
Management

325

Braga et al

2014

Revista do Serviço
Público

328

Pereira, et al

2020

Sustainability

333

Pereira, et al

2017

Information
Technology for
Development

335

Pozzebon, Cunha e
Coelho

2016

Information and
Organization

342

Laia et al

2011

Revista de
Administracao de
Empresas

343

Cunha, Fraga e
Lemos

2011

Revista Eletrônica de
Sistemas de
Informação

358

Filgueiras, Cireno e
Palotti

2019

Latin American
Policy

Pesquisas sobre estratégias e modelos de governança
digital para resolução de disputa judicial online
A implementação estratégica de governança digital é
uma área de estudo relativamente nova, portanto,
artigos e estudos de caso muito limitados com foco na
implementação estratégica de governança digital estão
disponíveis; estudo futuro pode ser conduzido para
investigar
empiricamente
a
interação
das
competências essenciais identificadas que levam ao
sucesso da governança digital
Pesquisas com medidas alternativas para fornecer
evidências de associação com o desempenho do
Governo local, Custo ‐ Efetividade e uso da web
Faltam estudos na construção de modelos de
contingência para avaliar a eficácia habilitada por TI
em organizações governamentais
Estudo comparativo de como as perspectivas a partir
de agora se encontrarão com a realidade de um futuro
próximo; estudo comparativo sobre a adoção da
certificação digital no Brasil e no mundo; avaliar o
potencial da certificação digital como tecnologia
básica para um sistema de arquivamento e recuperação
de dados, evitando o uso de papel de forma sustentável
Pesquisas sobre novos usos da certificação digital para
garantir a segurança das informações eletrônicas e
melhorar a governança digital
Estudos para melhorar a capacidades para aproveitar
ao máximo as infraestruturas digitais; como diminuir
o gap de conectividade dos usuários; estudos sobre
adoção e uso de criptomoedas por governos
Pesquisas sobre uso de plataformas abertas para
democratizar a troca de informações e serviços em
tempo real em cidade inteligentes
Aplicar esta mesmo estrutura para diferentes projetos
eParticipation,
tanto
bem-sucedidos
como
malsucedidos; seria interessante apreender as
representações sociais de diferentes grupos em
diferentes contextos e, então, compará-las com as
representações que emergiram do estudo
Pesquisas sobre liderança para e-gov; gestão de
recursos de TIC e suas estruturas e arranjos;
arquitetura e administração de dados para o alcance de
resultados - prestação de serviços públicos,
transparência, participação e eficácia das políticas
públicas
Avaliar a alteração do cenário da utilização de serviços
públicos em função da massificação do acesso à
Internet em Banda Larga com os dados da pesquisa
Pesquisas futuras devem abordar os aspectos
qualitativos da transformação digital de serviços
públicos na perspectiva do usuário; estudos
comparativos dos processos de transformação digital
do serviço público são necessários para explicar as
diferentes trajetórias das políticas

Quadro 17: Descrição dos artigos selecionados x lacunas teóricas
Fonte: Elaborado pelo autor
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este estudo procurou entender a governança digital na administração pública usando a
abordagem do quase paradigma da Governança da Era Digital para encontrar respostas para a
seguinte pergunta: como as estratégias de governos atualmente se apresentam sob a perspectiva
da governança digital? É essencial estudar a governança digital em governos para encontrar
novas respostas que possam impactar positivamente as sociedades e democracias através de
uma nova onda de tecnologias disruptivas e que tem o potencial de impulsionar as sociedades
e responder novas demandas de políticas públicas e desafios sociais.
A teoria base da Governança da Era Digital foi usada como para análise de cases de
estratégias de governo digital. Essa teoria tem como pilares os temas de reintegração de
atividades e projetos de tecnologia, holismo baseado em necessidades e a força que a
digitalização pode trazer para o Estado. A Governança da Era Digital é um paradigma da
administração pública que ainda está em formação e ainda não é considerado consenso no
ambiente acadêmico.
O método de investigação usado para o levantamento de evidências dos temas de
Governança da Era Digital foi baseado em meta análise através do protocolo PRISMA e a
seleção e extração de dados com apoio do software StArt. Os seguintes achados foram
encontrados com essa metodologia: o componente de reintegração mais evidente em governos
são portais de governo que promovem desligamento do governo central e redução de carga para
o Estado, o componente de holismo mais evidente são os serviços digitais de benefícios sociais
bem como o pagamentos desses benefícios e o componente de digitalização mais evidente
foram os portais de governo com disponibilização total de serviços de Estado e busca
aprimorada.
Também foi encontrada nessa pesquisa evidência de que o governo como plataforma é
o modelo de contrato social mais disponibilizado para sociedade e que o modelo de contrato
social de cidadão para cidadão ainda está em fase embrionária em governos. A falta de
conhecimento e experiência em governos foi a barreira mais encontrada para design de políticas
públicas focadas em governo digital.
A primeira contribuição deste trabalho é metodológica pois as RSL contribuem com
melhorias adicionais para novas pesquisas e fornecem técnicas padronizadas que são
transparentes e podem ser reproduzidas e para identificar estudos específicos.

89

A segunda contribuição deste estudo é a tentativa de sintetizar o campo de estudo da
governança pública sob a ótica da governança digital em governos, procurando preencher
lacunas teóricas levantadas na bibliometria do referencial teórico.
A terceira contribuição dessa pesquisa é fornecer insights sobre a nova onda de
governança que surge com a digitalização em massa dos serviços públicos e a consideração de
estratégias de governança digital no design dos serviço públicos. Essa abordagem é importante
pois ainda consideram a tecnologia apenas mais um recurso, embora poderoso e multifacetado,
no arsenal da política.
A excelência na governança digital demanda que a estratégia seja orientada para a
eficácia e não apenas para a eficiência. Isso exige que as políticas públicas sejam lideradas por
objetivos orientados pela boa governança e focadas em resultados. O NPM preferiu focar na
gestão de estruturas organizacionais administrativas e boa governança deixando de lado o
desenvolvimento da tecnologia atribuindo valor racional limitado às tecnologias de governo
digital. A governança digital pode ser compreendida como uma evolução do NPM e pode alterar
não apenas a forma como os serviços são entregues, mas fundamentalmente melhorar o
relacionamento da sociedade com os governos.
Quando usada inadequadamente a governança eletrônica pode se tornar um artefato com
possibilidade de inibir tanto na cidadania como a democracia. Esse possível risco na visão
tecnocêntrica da Governança da Era Digital existe porque o uso da tecnologia é apenas uma das
condições necessária para fornecer uma boa governança.
Quando usada de forma estratégica a governança digital pode contribuir para
coprodução com a sociedade e melhorar a participação dos sociedades para eficácia de políticas
governamentais.
A governança digital ainda está em evolução e apresenta desafios sem precedentes. O
crescimento do governo na esfera digital online pode demandar novas estratégias e
entendimentos do papel do cidadão bem como das formas de iteração e coprodução de serviços
do Estado. A tecnologia pode ser usada não só para transformação de procedimentos
burocráticos, mas a partir de inovações e novas perspectivas a governança digital tem poder de
transformar a lógica interna e as estruturas de agências de governo transformando o processo
de governança do Estado.
Uma estratégia de governança digital precisa tratar de questões de atividades no
ciberespaço pois as esferas políticas e administrativa aumentaram muito para maximizar a
capacidade do governo. Isso inclui novas formas de controle, privacidade e tratamento de dados
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pessoais. Também é importante que os governos adotem estratégias eficientes para o combate
a desinformação como é o caso das notícias falsas.
A governança digital não pode ser medida em um curto espaço de tempo. É uma
transição do paradigma clássico de governança para a governança digital e um fenômeno
contínuo que precisa de um esforço consistente e persistente.
A Governança da Era Digital para as tecnologias contemporâneas pode ser usada como
motor de inovação e competição para o setor público. Existem desafios, barreiras e
complexidades para que esse potencial ajude os governos a se tornarem mais ágeis, menos
institucionalmente complexos, mais simplificados e automatizados administrativamente, mais
responsivo aos cidadãos e mais capazes de resolver problemas sociais. A ruptura talvez não seja
possível apenas com o processo de digitalização dos serviços, mas com a possibilidade de
utilizar os dados em um processo maior de governança digital.
A governança digital para transformação digital no Brasil é uma questão de política
pública, mais do que uma questão de disponibilidade de tecnologia. A estrutura de governança
definida para a coordenar e implementar de forma centralizada a política de transformação
digital aumentou a escala, alcance e velocidade desse processo, está viva e em evolução para
garantir um Estado responsivo, que permita decisões baseadas em evidência, com maior
engajamento, accountability e empoderamento para resolução de desafios sociais.
São consideradas pelo autor algumas limitações para este trabalho. A limitação
fundamental de uma pesquisa é o tempo e o escopo, portanto, um cronograma mais bem
definido e uma maior massa de dados poderiam resultar em um produto mais refinado. Outro
ponto de limitação são as perguntas de pesquisa que analisaram apenas uma pequena amostra
das publicações acadêmicas procurando evidências que podem ter sofrido vieses de análise. A
pouca experiência do autor com o protocolo de pesquisa pode apresentar desvios, sendo
considerada a validação por pares uma possível confirmação da visão dos dados. Devido ao uso
de apenas duas bases de dados de uma grande universo de bases de publicações, é possível
também que os melhores estudos não tenham sido escolhidos podendo causar uma
subjetividade de interpretação tanto na seleção dos artigos como na extração dos dados.
Trabalhos futuros podem tratar pontos mais específicos sobre governança da era digital
como o impacto das estratégias de governo digital em municípios ou mesmo estratégias de
Governança da Era Digital para monitoramento de políticas públicas. Um possível estudo
quantitativo também poderia trazer uma visão focada nos impactos sociais de governança
digital do ponto de vista do custo para o Estado.
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