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RESUMO 

 

 

 

 

O presente artigo tem o intuito de analisar o processo de Digital Transformation, 

especificamente a adoção do processo legislativo digital, na Câmara Municipal de São Paulo à 

luz da pandemia de coronavírus, na tentativa de contribuir para o melhor entendimento do 

impacto da pandemia em processos de trabalho no setor público, em particular no processo 

legislativo. Para isso, utilizamos a literatura sobre o tema em epígrafe e ferramentas da ciência 

política, analisando os acontecimentos por meio das lentes dos modelos propostos por Pierson 

e Kingdon.  

 

Palavras-Chave: Garbage Can; Janela De Oportunidade; Pandemia; Covid-19; 

Coronavirus; Câmara Municipal; Processo Legislativo; Digital; Path Dependence; 

Incrementalismo; Kingdon; Pierson; Digital Transformation; 

  



 
 

ABSTRACT 

 

 

 

 

This article analyses the process of Digital Transformation, specifically the adoption of 

the digital legislative process, in the São Paulo City Council amidst the Coronavirus pandemic, 

hoping to contribute to a better understanding of the impact of the pandemic in work routines 

at the Brazilian public sector, specially the legislative process. To that end, the literature about 

this subject and tools from political science are utilized, analyzing the events through the lenses 

of the models proposed by Pierson and Kingdon. 
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1 - INTRODUÇÃO 

 

A pandemia foi um evento disruptivo que abalou as mais diversas áreas da sociedade: 

hospitais lotados, comércio fechado, uso obrigatório de máscaras, adoção em larga escala de 

trabalho remoto, dentre tantas outras coisas nos mostra que a sociedade que entrou na pandemia 

não será a mesma que sairá dela. 

No governo, não foi diferente. Com a pandemia, as repartições públicas precisaram se 

reinventar em tempo recorde para manter seu funcionamento em um contexto em que o papel 

do Estado era de extrema importância. No âmbito do poder legislativo, o Congresso Nacional 

ficou a par da gravidade da situação em 11 de março, com a presença do Ministro e técnicos do 

Ministério da Saúde. A partir daí, houve limitação de acesso ao Congresso, instauração de 

protocolos de isolamento para casos suspeitos de covid, e mesmo assim dois dias depois o 

Senado Federal registrava o primeiro caso confirmado de covid entre seus parlamentares.  

Com a crise batendo à porta dos parlamentares, as restrições aumentaram ainda mais na 

semana seguinte: dispensa do ponto eletrônico e permissão de trabalho remoto aos servidores. 

O trabalho das comissões do Senado foram suspensos. O plenário, entretanto, continuava a 

operar de forma presencial.  

O corpo técnico da casa precisou, em tempo recorde, encontrar uma forma de viabilizar 

a atividade parlamentar de maneira remota. Para isso, contratou-se a plataforma de 

videoconferências do Zoom, um aplicativo de celular para a votação – feito pela mesma 

empresa que cuida do painel eletrônico do Senado e realizou-se adaptações ao funcionamento 

interno da casa. Com covid, nem o secretário geral da mesa do Senado, nem seu Presidente 

participaram da primeira sessão remota realizada em 20 de março de 2020.   

Como a pandemia afetou os trabalhos legislativos nos demais parlamentos pelo Brasil? 

Aqui, analisaremos o caso da Câmara Municipal de São Paulo, focando em desvendar se a 

pandemia atuou como uma janela de oportunidade para aceleração do processo de Digital 

Transformation - promovendo a adoção acelerada do processo legislativo digital. Analisa-se 

também o impacto de decisões anteriores sobre o modelo adotado pela Câmara Municipal 

paulistana.  
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Nossa hipótese é que sim, a pandemia atuou como janela de oportunidade e que decisões 

anteriores moldaram os sistemas e arranjos hoje em utilização no processo legislativo digital na 

edilidade da capital paulista. 
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2 - PERGUNTA E HIPÓTESE DE PESQUISA 

 

O presente artigo pretende responder a pergunta: A pandemia de Coronavirus impactou 

no desenvolvimento da política de processo legislativo digital na Câmara Municipal de São 

Paulo? 

As hipóteses são:  

I) A pandemia atuou como uma “janela de oportunidade” para o processo 

legislativo digital, nos moldes que o trabalho de Kingdon descreve;  

II) Decisões anteriores tiveram forte impacto em decisões tomadas na pandemia, 

demonstrando sinais de incrementalismo (ou path dependence) nessa política 

pública.  
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3 - REVISÃO BIBLIOGRÁFICA  

 

3.1 - A Abordagem De Pierson 

 

Pierson tenta demonstrar em seu trabalho como acontecimentos passados determinam 

os rumos adotados em políticas públicas futuras. Para ele, é natural que se copie e melhore 

aquilo que dá certo, em oposição a arriscar recursos em políticas públicas sem precedentes. 

Para que ocorra o que o autor chama de path dependence, é essencial que haja feedback 

positivo de políticas implantadas previamente, indicando que aquele caminho já obteve alguma 

aprovação. A cada passo dado em determinada direção, cresce o custo de voltar atrás e tomar 

outro rumo anteriormente possível.  Da mesma forma, o retorno obtido ao seguir pela mesma 

trajetória é crescente a medida que se avança naquela direção. 

Para Pierson a tecnologia é outro fator de grande relevância a se considerar. Quanto 

mais altos são os custos de manutenção de uma tecnologia, mais viável é que novos 

investimentos sejam feitos em cima dela. Além disso, quando funcionários se acostumam com 

a tecnologia utilizada, cresce a chance dessa familiarização levar a um aumento de 

produtividade. Temos também o efeito de coordenação, ou o efeito rede: os benefícios 

individuais aumentam à medida que todos aderem a mesma opção. Ou seja, quanto mais 

difundida for a mesma tecnologia, mais os indivíduos que a utilizam se beneficiam. Por fim, 

Pierson aborda o efeito da expectativa sobre as tecnologias: as expectativas de padrão de uso 

futuro fazem com que todos adaptem suas ações de forma a facilitar a realização daquela 

expectativa.  

O autor ainda aborda elementos que tornam o path dependence ainda mais importante 

na política que na economia: há uma ausência ou relativa fraqueza de mecanismos de correção 

de trajetória – enquanto na economia competição e aprendizado auxiliam na correção de rumo, 

na política os mecanismos não são tão eficientes devido a sua complexidade e ambiguidade; o 

horizonte temporal de atores políticos é curto – enquanto os desdobramentos de decisões 

políticas só se fazem sentir no longo prazo, os atores (especialmente os políticos) estão mais 

interessados em efeitos de curto prazo, o que leva muitas vezes a ignorar efeitos de longo prazo 

na tomada de decisão; as instituições políticas são favoráveis ao status quo – instituições são 
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resistentes a mudança, o que dificulta a mudança na trajetória mesmo quando o caminho 

trilhado não é o ideal; 

Pierson detalha ainda a importância do momento que um evento em particular acontece: 

“Uma implicação crucial do path dependence é que estágios iniciais em uma 

sequência podem colocar aspectos particulares do sistema político em caminhos 

distintos, que são então reforçados com o tempo” (PIERSON, 2004, p. 45, 

tradução nossa) 

 

3.2 - A abordagem De Kingdon 

 

Como demonstra a abordagem incrementalista de Pierson, se uma política pública 

estabilizou-se, poucas questões são levantadas sobre ela. Há pouca controvérsia e mudanças 

são modestas. Entretanto, diferente do que essa teoria prega, alguns tópicos aparecem de repente 

na agenda do governo. É justo descrever algumas mudanças em políticas públicas como 

incrementais, mas não todas. Talvez, sequer, a maioria delas. 

Explicando a teoria de “garbage can”, Kingdon nos diz que o conteúdo de uma ideia é 

em grande parte estável, mas sua permanência na agenda do governo não é. A organização, 

nessa teoria, é uma coleção de ideias soltas em vez de uma estrutura coerente. Ela descobre 

preferências ao agir, em oposição a agir com base em preferências. Opera, em grande parte, na 

base de tentativa e erro, aprendendo com suas experiências e por invenções pragmáticas durante 

crises. 

Participantes entram e saem do campo de tomada de decisões com frequência, então a 

maior parte dessa organização é fluida, com grande rotatividade. Para o garbage can essas 

organizações, ou estruturas de decisão, existem quatro correntes separadas: problemas, 

soluções, participantes e oportunidades de escolha. Cada uma delas é independente, tem vida 

própria em relação as demais.  

Kingdon explica que há três correntes a se considerar: que denomina problems - de 

reconhecimento de problemas, policy – de formação e refinamento de de propostas de políticas 

públicas e political – que trata da política em si.   
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A corrente política é composta por coisas como a mudança no humor nacional - na 

opinião pública, resultado das eleições, mudanças na administração pública, na distribuição 

ideológica do congresso, campanhas de pressão por parte de grupos de interesse e da opinião 

pública, dentre outros.  

A corrente de problemas opera principalmente por indicadores. Mas nem sempre eles 

são suficientes, as vezes é necessário um “empurrão” fornecido por crises ou desastres que 

chamam a atenção para o problema.   

Um trecho particularmente ilustrativo, é este: 

“Todo o processo é crise. O sistema responde a crises. É a única coisa para a 

qual ele responde. 

(...) 

Você precisa cair da cama antes de receber qualquer ajuda. Todo o processo 

legislativo está apagando incêndios, não construindo um bom corpo de 

bombeiros.” (KINGDON, 1995, p. 95, tradução nossa)  

 

Para fazer um item de uma arena menos visível subir nas prioridades de governo algo 

tem que acontecer. Geralmente, uma crise: o tipo de coisa que gestores não possam ignorar. As 

coisas devem deteriorar-se ao ponto de crise para que o tópico tenha visibilidade para tornar-se 

uma prioridade ativa da agenda. Ou seja, quanto mais visível o domínio político para aquela 

política pública, menos relevante é o papel de desastres e crises.  

Burocratas muitas vezes descobrem problemas no dia a dia da administração de uma 

política pública. Eles podem ter interesse em impedir que esse feedback alcance os gestores da 

política, especialmente se isso refletir negativamente sobre eles.  

Os problemas saem da agenda do governo por diversos motivos. Às vezes, por serem 

resolvidos, porém outras vezes sem resolução ou mesmo análise. Isto pois é necessário tempo, 

esforço e mobilização de atores e recursos políticos para manter um item na prioridade da 

agenda. Quando um tópico não é mais considerado interessante, a atenção das pessoas tende a 

deixar o assunto, mesmo que ainda seja importante, por tornar-se entediante. 
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Cabe ressaltar que, segundo Kingdon, há diferenças entre uma condição e um problema. 

Para que uma condição seja considerada problema, as pessoas precisam convencer-se de que 

algo tem que ser feito para mudar uma situação existente. 

Reconhecer um problema não é suficiente para inclui-lo na agenda. Cada ator tem 

interesses próprios: políticos buscam deixar sua marca, burocratas tendem a querer expandir 

sua área de influência, etc. Fazer um elo entre uma proposta de política pública e um problema 

é importante, pois aumenta a atenção dada para a proposta e como consequência, sua chance de 

virar prioridade na agenda. 

Existem comunidades de especialistas – burocratas, pesquisadores e acadêmicos, grupos 

de interesse – que se concentra em gerar propostas de políticas públicas. Essas comunidades 

podem ser unidas ou fragmentadas.  Entre as consequências da fragmentação, estão a falta de 

orientação comum e instabilidade na agenda.  Um grande número de políticas públicas possíveis 

é reduzido a uma pequena lista de propostas que são seriamente consideradas, pois atendem a 

uma série de critérios necessários para aquele problema. 

Ideias totalmente novas não aparecem do nada. Pessoas recombinam elementos 

familiares numa nova estrutura ou proposta. O conteúdo das ideias é parte integral para os 

tomadores de decisão. Propostas que tenham uma alternativa viável para adoção facilitam uma 

alta posição na agenda. Boas ideias são mandadas de volta para a fase de planejamento por não 

estarem “prontas”. Pois ainda não houve o trabalho de preparação e educação do povo para elas.  

Os empreendedores de políticas públicas, segundo Kingdon, realizam esse papel 

fundamental. Para que janelas de oportunidade possam ser exploradas, eles fazem o 

amaciamento e educação do público geral e daqueles interessados na política pública, de forma 

que o cenário para uma possível solução esteja pronto para as mudanças quando uma janela de 

oportunidade aparecer. 

Segundo a political stream apresentada por Kingdon, muitos fatores devem ser levados 

em conta: eleições, pressões sociais, opinião pública, ocupação de cargos-chave do governo, 

dentre outros. Entenda-se por opinião pública as linhas gerais do pensamento da nação ou povo. 

No caso em tela, mais apropriado seria pensar na opinião pública como o pensamento dos 

munícipes. Essa opinião pode sofrer, e geralmente sofre, influência de acontecimentos recentes 

– como por exemplo, a pandemia de COVID-19. Essa opinião pública tem papel central na 

promoção ou restrição ao avanço de pautas na agenda governamental.  
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Outro fator a se considerar na corrente política de Kingdon, é o equilíbrio de forças 

políticas organizadas: o resultado do embate entre aqueles a favor ou contra uma política 

pública é um dos fatores de grande importância para o resultado da referida política pública. 

Outro elemento chave nessa corrente é a barganha, a negociação. Podemos entender a barganha 

como uma troca de favores, de concessões em prol de um fim determinado. Por meio dela, 

pode-se chegar a um consenso.  

Ao definir a “policy window” – a janela de oportunidade – Kingdon explica que elas se 

abrem no momento em que as correntes policy, political e problems se cruzam, e por isso 

permanecem abertas por tempo limitado. 

Essas janelas se abrem como consequência de mudanças nas correntes problem ou 

political (por meio de eleições, catástrofes – como a pandemia, mudanças em cargos-chave no 

governo, etc.) e podem apresentar-se de duas formas: regulares ou irregulares.  

As primeiras são fruto de regras pré-estabelecidas: eleições, orçamento, etc. As 

irregulares, por sua vez, tem origem em eventos aleatórios e imprevisíveis que provoquem uma 

junção acidental das três correntes apresentadas por Kingdon. Ao falarmos da pandemia, 

estamos tratando de uma janela de oportunidade irregular. 

Quando uma dessas janelas de oportunidade se apresenta, os interessados em 

determinada política pública lançam suas ideias, propostas e recursos e o resultado dependerá 

de quem compõe esse grupo de interessados, dos recursos por eles lançados, dentre outros. 

Essas janelas se fecham quando o governo entende ter resolvido o problema, quando 

acredita não haver solução viável, quando o assunto cai no esquecimento e abaixa a pressão 

sobre o assunto por parte da opinião pública ou mesmo por mudança nos ocupantes de cargos-

chave no governo. 

 

3.3 - Digital Transformation 

 

Para este trabalho, o conceito de Digital Transformation (DT) é chave. Ele representa o 

conjunto de mudanças estudadas aqui. Há diferenças importantes na conceituação de Digital 

Transformation na literatura, sem um consenso claro. Entretanto, para fins deste estudo 

entenderemos que Digital Transformation é: 
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"...um processo que visa melhorar uma entidade ao impulsionar mudanças 

significativas em suas características por meio de uma combinação de 

informação, computação, comunicação e tecnologias de conectividade." (VIAL, 

2019, tradução nossa) 

O conceito é semanticamente detalhista. Utiliza “entidades” para abranger sociedade, 

organizações e indivíduos. O fenômeno da Digital Transformation pode ser visto como algo 

interno à entidade, ou uma externalidade, não há consenso na literatura. 

As tecnologias que integram o DT são várias, das quais destacamos algumas: eletrônicos 

vestíveis, Internet of Things, análise de dados, nuvem, realidade aumentada, reconhecimento 

de padrões, machine learning e inteligência artificial.  

Como se pode inferir das tecnologias acima, software é a chave para o processo de DT. 

Por isso, a engenharia de software e a DT influenciam-se mutuamente. Quando há inovações 

na engenharia de software, pode haver impacto no cenário de DT. 

Neste ponto, DT tem contribuído em aumentar substancialmente a complexidade dos 

softwares, que passa a incorporar em uma única solução, softwares diferentes que antes não 

eram integrados. Em virtude disso é cada vez mais essencial que engenheiros de software 

possuam competências chave: organização do trabalho eficiente, agir por iniciativa própria, ter 

boas habilidades de comunicação, dentre outros. os gestores dos engenheiros devem abandonar 

comando e controle, partindo para uma abordagem mais orientada a liderança: tomando riscos 

e tolerando erros. 

Todas essas tecnologias digitais sozinhas, no entanto, não criam valor para a 

organização. É por meio de seu uso que a organização descobre formas de criar valor com a 

tecnologia. Sozinha, a tecnologia é apenas parte de um quebra-cabeças complexo. Estratégia, 

mudanças na organização como sua estrutura, seus processos e cultura são necessários para 

criar novos caminhos para a geração de valor. 

Conforme tecnologias digitais conseguem mais informações, poder de computação, 

comunicação e conectividade elas permitem a criação de novas formas de colaboração entre 

diferentes redes de atores. Nesse processo, elas criam dependências entre atores cujo interesse 

pode não ser alinhado e isso dá ao cenário todo grande potencial de inovação. 

É pacífico na literatura que DT traz maior eficiência operacional, diminuindo custos 

com a otimização de processos e automação. Por exemplo: armazenamento na nuvem tira do 
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TI local a responsabilidade de prover armazenamento, ferramentas de análise de dados podem 

auxiliar uma tomada de decisões mais rápida, etc. 

Em razão disso, DT aumenta a performance organizacional, incluindo a inovação, 

performance financeira, reputação e vantagens competitivas de uma entidade. A reputação, por 

exemplo, pode aumentar por meio de maior engajamento da população com o uso das 

ferramentas digitais. 

Por ser disruptivo, o DT enfrenta uma série de desafios em sua implementação. A inércia 

é uma das principais barreiras ao DT, isso acontece principalmente quando há restrição de 

recursos, por culpa de path dependence: uma organização acostumada a lidar com uma 

atividade de certa forma não vê motivação em mudar a forma como tudo é desenvolvido e jogar 

o modelo em uso - que por estar em uso comprovadamente funciona - no lixo.  

Além disso a resistência de funcionários, que pode se expressar com o que a literatura 

denomina innovation fatigue, é outra barreira. É extremamente estressante ao corpo de 

funcionários se readaptar a novas tecnologias e ter que reaprender todas suas tarefas de tempos 

em tempos. 

Outra questão que age como empecilho para o processo de DT é a existência de 

estruturas organizacionais e cultura organizacional inadequadas ou muito heterogêneas. Isso 

muitas vezes resulta em falta de estratégia para a digital transformation e a incapacidade de 

visualizar o retorno desse investimento. 

Além das barreiras internas descritas acima, também é possível enumerar algumas 

barreiras externas: falta de reconhecimento dos benefícios da DT para toda sociedade, falta de 

força de trabalho qualificada, falta de infraestrutura, regulação inexistente ou inadequada. 

Para além disso, o uso de DT traz consigo problemas de privacidade e segurança. O 

vazamento de dados sigilosos é uma preocupação constante no uso desse tipo de tecnologia.  
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4 - O CASO PAULISTANO 

 

Para falar do caso paulistano, precisamos voltar ao milênio passado. A Câmara tomou 

seu primeiro passo em direção a algum grau de digitalização de processos legislativos ainda 

antes dos anos 2000. Contratou da PRODAM o sistema APL – Apoio ao Processo Legislativo. 

Era um sistema para controle do processo legislativo: cadastrava-se metadados sobre processos 

ou documentos e sua localização/tramitação. Algum tempo depois, a Câmara Municipal 

contratou um outro sistema para possibilitar a digitalização de processos legislativos, o ECM. 

Entretanto, ambos sistemas não conversavam entre si, eram ilhas separadas e precisavam da 

instalação de aplicativos no computador. Essas funções foram unificadas em um sistema só, o 

SPLEGIS que passou a operar por uma interface web. Essa mudança para aplicativo web 

permitiu, dentre outras coisas, maior transparência – permitindo acesso a algumas informações 

para os munícipes por meio de um web browser. 

O desenvolvimento de um sistema próprio pelo corpo de funcionários da Câmara 

Municipal aqui, não foi mero acaso. Com registros do sistema APL e dificuldades com a 

PRODAM para realizar alterações no sistema, o parlamento paulistano optou pelo 

desenvolvimento próprio pois precisava garantir a retrocompatibilidade dos dados produzidos 

no sistema APL no novo sistema. Dessa forma, o desenvolvimento começou com pré-requisitos 

que já excluíam das possiblidades o uso de soluções prontas como a oferecida pelo Interlegis, 

do Senado Federal. 

A primeira tentativa de implantação de um sistema de processo legislativo eletrônico 

propriamente dito na Câmara Municipal de São Paulo remonta à 2015, durante a presidência 

do ver. Antônio Donato, com a edição do ato 1323/2015 que “institui a política de gestão do 

processo legislativo eletrônico da Câmara Municipal de São Paulo e dá outras providências”. 

O que se tinha antes disso, era um emaranhado de meias-soluções, como descrevemos 

acima. 

Neste ato, pode-se verificar a preocupação com: 1) garantir maior eficiência nos 

processos de trabalho legislativo e 2) garantir a validade de documentos legislativos no formato 

digital. Em uma leitura atenta do ato, entretanto, é possível inferir seu principal efeito prático: 

o retrabalho. O art. 2º deixa claro que os documentos deverão ser convertidos para a forma 

eletrônica, mas para efeitos jurídicos o documento em papel seria o válido. Desde a edição do 

ato virou prática digitalizar os processos legislativos, um trabalho antes inexistente. Esses 
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processos ficavam disponíveis para consulta no SPLEGIS. Logo, percebe-se que do ponto de 

vista de eficiência, o ato não foi muito produtivo, afinal a secretaria parlamentar passou a ter 

que lidar com dois sistemas: o analógico (em papel) e o digital. Algumas coisas previstas nesse 

ato, até hoje não foram integrados ao sistema de processos legislativos, como por exemplo o 

previsto no inciso II do art. 6º: documentos eletrônicos com conteúdo de áudio e vídeo. 

Em maio de 2019, sob a presidência do então ver. Eduardo Tuma, inaugurou-se o 

plenário virtual. A primeira medida, na Câmara Municipal de São Paulo, que permitia a 

deliberação de projetos em ambiente virtual. Originalmente, essa plataforma foi pensada para a 

votação de projetos de menor impacto, em que geralmente ocorre consenso: homenagens, 

denominações de rua e datas comemorativas. Até o dia 25 de março de 2020, haviam sido 

realizadas 12 sessões nessa modalidade, com a aprovação de 145 projetos. 

Tudo mudou com a emergência do Coronavirus no início de 2020.  A pandemia trouxe 

consigo uma preocupação sobre como manter em funcionamento atividades consideradas 

essenciais. Como a atuação do governo em tempos de crise como essa é essencial e – num 

ambiente democrático – essa ação perpassa pelo processo legislativo, o funcionamento do 

legislativo como um todo teve de ser reinventado num contexto de distanciamento social. 

Em sua atuação convencional, o parlamento opera em uma lógica de pressão social e 

embate institucionalizado. Para isso, aglomerações são parte do dia-a-dia, com manifestações 

às portas, galerias cheias pressionando parlamentares em votações importantes, ou mesmo 

plenário cheio com parlamentares se aglomerando em momentos de embate mais acalorados, 

chegando por vezes a proferir ofensas uns aos outros e partir até mesmo para as vias de fato.  

Por isso, transpor o processo legislativo para o ambiente virtual não é uma ciência exata. 

Não há forma de realizar isso sem alterar a lógica estrutural do processo. A pandemia acelerou 

muito a adoção dessas ferramentas, e deverá transformar o funcionamento dos parlamentos no 

Brasil e no mundo para sempre. Mudança demanda adaptação e parlamentares tanto governistas 

quanto de oposição precisarão se reinventar para aprender a usar as novas ferramentas a seu 

dispor, bem como à não contar com algumas ferramentas que estavam acostumados a usar. Isso 

não acontece em um mês ou um ano, é um processo longo que deveremos assistir ao longo das 

próximas legislaturas.  

De volta ao âmbito da Câmara Municipal, tivemos a utilização do sistema de plenário 

virtual nas votações relacionadas a crise sanitária quando do começo da pandemia.  
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Com a contratação do sistema Microsoft Teams e a adaptação ao SPLegis que ocorreu 

nos meses que se seguiram, grande parte do processo legislativo migrou para o ambiente virtual. 

Se antes, como já exposto, havia dois sistemas operando concomitantemente: em papel – com 

validade jurídica, e a cópia dos registros em formato digital, agora os processos já nascem no 

formato digital e tramitam integralmente de forma virtual. As assinaturas dos parlamentares em 

documentos se dão por meio de certificado digital e o processo físico deixou de existir.  

Ao longo dos meses o formato das sessões plenárias e reuniões de comissão teve alguma 

variação levando em consideração o momento da pandemia. Na fase mais aguda e crítica, era 

tudo operado de forma remota em reuniões e sessões exclusivamente virtuais. Com a melhora 

da situação sanitária, passaram a ocorrer reuniões e sessões na forma semipresencial/híbrida, 

com participação remota e presencial.  

Embora seja difícil imaginar um parlamento que opere de forma exclusivamente virtual 

– tendo em vista a lógica do processo legislativo já discutida anteriormente, é razoável supor 

que mecanismos híbridos passem a ter maior utilização: permitem os trabalhos tradicionais com 

os quais todos já estão acostumados e potencializam a participação social por meio das 

ferramentas digitais. 

O mencionado sistema do plenário virtual hoje só é usado para datas comemorativas, 

honrarias ou comemorações novamente. A pedido de vereadores e até mesmo para a 

possibilidade de reuniões semipresenciais/híbridas, atualmente a presença e o registro de votos 

é feito pelo microfone ou chat do Microsoft Teams. 

É relevante também trazer a luz a edição do ato 1495/20 da mesa diretora da Câmara 

Municipal que “institui o regime permanente de teletrabalho na Câmara Municipal de São 

Paulo”.  

A edição do referido ato corrobora com o que já foi dito aqui: as mudanças no legislativo 

ocasionadas pela pandemia não serão revertidas em sua totalidade com o fim da crise sanitária.  
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5 - ANÁLISE 

 

O primeiro ponto que vale a pena ser tocado aqui, é relembrar a extensa gama de 

tecnologias que abrangem a Digital Transformation. O processo legislativo digital na edilidade 

municipal mal arranha a superfície dessas possibilidades. A integração do sistema de processo 

legislativo com as redes sociais da Câmara, postando novidades em tramitações por exemplo, 

poderia expandir o engajamento dos munícipes com o processo legislativo, garantindo maior 

transparência a todo o processo. 

Conforme podemos ver no que já foi exposto anteriormente, há muitas relações que 

podemos fazer entre as teorias e o caso concreto. A teoria incrementalista de Pierson contribui 

muito ao ajudar a explicar a adoção do sistema hoje em uso na Câmara Municipal de São Paulo. 

Como explicado, quando da opção pelo desenvolvimento de um sistema próprio, a Câmara 

Municipal viu suas opções de ação restritas, devido a necessidade de compatibilidade com os 

dados do APL. Essa necessidade só surgiu em virtude de passos que foram dados pela 

administração do legislativo anteriormente. Um caso claro de acontecimento passado 

influenciando o futuro da política pública. Vale também lembrar a menção direta a essa teoria 

na literatura de DT, corroborando sua validade e utilidade na análise do caso em tela. 

Ainda neste ponto, pode-se argumentar que o feedback recebido não foi de todo 

positivo, afinal havia uma demanda por troca de sistema oriunda de problemas com o sistema 

anterior. Entretanto, é necessário colocar em perspectiva esses acontecimentos.  

A contratação do APL foi feita antes dos anos 2000. Em uma época que a internet apenas 

engatinhava no Brasil. Nessa época, sequer havia muitos computadores no parlamento 

paulistano, muitas operações ocorriam nos chamados “terminais burros”, sem uma CPU, que 

se conectavam diretamente a um servidor.  

Já a troca e o desenvolvimento do SPLegis se deram em 2015, quando a internet já era 

uma realidade na vida do brasileiro, e dentro da câmara municipal cada servidor possuía seu 

próprio microcomputador para trabalhar. São dois momentos completamente diferentes, com 

demandas completamente distintas. É natural que a solução que funcionou em um primeiro 

momento, não estivesse mais funcionando no segundo. E, assim, a edilidade decidiu por 

aprimorar aquilo que já tinham, adicionando funcionalidade e preservando os dados existentes. 
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Temos também um outro ponto a relacionar com o trabalho de Pierson nas mecânicas 

adotadas para votações durante a pandemia. Como já colocado, a Câmara Municipal de São 

Paulo partiu de soluções anteriores: o sistema de plenário virtual a princípio, e as mecânicas de 

votação presenciais com as quais os vereadores já estão familiarizados.  

Em um primeiro momento, as votações utilizaram o sistema de plenário virtual, solução 

que havia entrado em operação no ano anterior com algum sucesso. Entretanto, com uma 

mecânica diferente do habitual no plenário físico. Com o tempo, o mecanismo foi adaptado. 

Com reuniões ocorrendo de forma virtual pelo Microsoft Teams, e a maior familiaridade dos 

parlamentares com os mecanismos habituais, passou-se a registrar a presença e votação por 

meio da fala ao microfone ou envio de mensagens no chat durante a reunião virtual.  

Ou seja, transpôs-se para o ambiente virtual, aquilo que normalmente ocorria de forma 

presencial. A teoria de Pierson corrobora totalmente com isso, pois prega a manutenção do 

status quo e a resistência a mudanças como características cruciais de instituições políticas. E, 

dado o momento vivido ao longo da pandemia, pode-se argumentar que essa foi a maior 

manutenção do status quo possível em virtude das restrições impostas às atividades presenciais.  

Temos ainda mais a falar e relacionar quando voltamos nossa atenção ao trabalho de 

Kingdon. Muito daquilo que ele toca em seu trabalho é relevante na análise do caso proposto. 

Primeiro, ressaltamos a ideia da inconstância de uma ideia na agenda do governo. Note-

se que a primeira mudança substancial no processo legislativo digital é feita em 2015, sob a 

presidência do ver. Antônio Donato – que também presidiu a Câmara em 2016. E temos a 

próxima grande mudança relevante em 2019, com o plenário virtual, sob a presidência do ver. 

Eduardo Tuma. Nesse intervalo, houve a presidência do ver. Milton Leite em 2017 e 2018.  

Esse ponto é perfeitamente explicado pela corrente política exposta no trabalho de 

Kingdon – mais especificamente pela mudança em cargos-chave no governo, no caso, a 

presidência do parlamento. 

Mas a principal contribuição do trabalho de Kingdon para a compreensão do caso em 

tela, está na explicação do papel de crises sobre as políticas públicas.  Entendemos que, segundo 

o trabalho de Kingdon, a pandemia de Coronavirus criou uma janela de oportunidade para o 

processo legislativo digital. Como definido em seu trabalho, a janela de oportunidade se 

caracteriza pela junção das correntes political, policy e problem. Como a pandemia é um evento 

aleatório e imprevisível, a janela de oportunidade ora criada seria classificada como irregular. 
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A ação da pandemia sobre a corrente political se deu por uma mudança no humor 

nacional, que passou a identificar o distanciamento social como desejável e necessário – 

inviabilizando as atividades legislativas convencionais politicamente.  Assim como obrigou os 

atores a tomarem providências, dado o altíssimo custo político de termos o legislativo 

totalmente paralisado em meio a uma crise sanitária e econômica de grandes proporções.  

Isso tudo contribuiu para mudar o equilíbrio de forças. Enquanto numa situação normal 

a resistência de alguns parlamentares poderia ser fator relevante para a manutenção do status 

quo, com a pandemia e a impossibilidade de manutenção do sistema em vigor, esse equilíbrio 

passou a pender para o lado da implementação do processo legislativo digital. 

Já na corrente problems, a atuação da pandemia foi no sentido de levar condições em 

vários setores – especialmente na saúde e economia – para o nível de crise. A questão, aqui, é 

que como bem elucida Kingdon, quando questões chegam ao ponto de crise é esperado do 

governo que dê respostas e tome ações sobre o assunto. E essas ações e respostas, muitas vezes, 

dependem do processo legislativo.  

Temos, então, um aspecto curioso aqui. A solução para o processo legislativo digital 

tornou-se imperativa não por uma grande demanda por um processo legislativo diferente. Mas 

sim para garantir a resposta para os assuntos com que a população estava preocupada, em um 

momento que o processo legislativo tradicional não poderia ser usado.  

Por fim, na corrente policy tivemos a atuação da pandemia no sentido de dar destaque 

para as soluções de processo legislativo digital. Pois no contexto pandêmico, essas soluções 

eram as únicas capazes de manter o processo legislativo em funcionamento. Pode-se dizer, 

ainda, que de certa forma os vereadores Antônio Donato e Eduardo Tuma, ao dar passos que 

viriam a se mostrar fundamentais na pandemia (como a criação do SPLegis ou a experiência 

em sessões virtuais) atuaram nesse caso como empreendedores da política pública de processo 

legislativo digital, pois sem suas contribuições as políticas adotadas pela edilidade estariam 

incipientes demais para a adoção. 

Ressaltamos ainda a ligação entre esses aspectos acima detalhados, com aquilo que a 

literatura em DT exemplifica como desafios de sua adoção. Esta nos mostra como a inércia e a 

resistência de funcionários atuam para barrar a implementação de DT ou desacelerá-la. E com 

Kingdon, podemos ver como a situação considerada normal – em que a inércia e a resistência 

agiam contra o processo de implementação do processo legislativo digital – foi quebrada com 
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a chegada da pandemia, acabando com a possibilidade de permanência na inércia e diminuindo 

severamente a importância de resistências internas em face da falta de alternativas. 

No caso em tela, entendemos que a janela de oportunidade em questão fechou-se com a 

resolução do problema – ainda que parcial. Embora seja necessário ainda muito 

aperfeiçoamento nas ferramentas e mecanismos adotados pela Câmara Municipal Paulistana, o 

processo legislativo digital funciona a contento e tem sido capaz de cumprir com seu papel.  

A escolha desse arcabouço teórico não se deu por acaso. Os três conceitos por trás das 

análises aqui apresentadas possuem intrínseca relação, preenchendo lacunas entre si para uma 

melhor compreensão do objeto desse estudo.  

Decisões tomadas no início da política de digitalização na edilidade paulistana, que 

levam em consideração aspectos levantados pela abordagem de Kingdon, incluindo, mas não 

limitando-se, à diferença entre condição e problema, à importância daqueles que ocupam 

cargos-chave na instituição, impactam diretamente sobre variáveis exploradas na literatura 

sobre Digital Transformation, como a resistência à mudanças e o favorecimento à inércia. O 

resultado disso, gera o começo de um caminho do qual é cada vez mais difícil desvencilhar-se, 

como demonstra a literatura de path dependence. O que explica mudanças na trajetória iniciada 

vem, novamente, de Kingdon, que explana o papel crucial de crises – como a da pandemia, para 

que o sistema responda e saia da inércia.  

A literatura de DT, Kingdon e Pierson juntos, ajudam a entender como o tema tinha um 

andamento lento antes da crise da pandemia. Kingdon ajuda, também, a explicar os arroubos 

de progresso no tema em função das mudanças em cargos-chave, e os momentos de pausa e/ou 

retrocesso pelo mesmo motivo. Em resumo, o arcabouço teórico quando analisado em conjunto, 

nos auxilia a ter uma compreensão holística do caso em tela.  
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6 - CONCLUSÃO 

 

Iniciamos este artigo nos propondo a analisar a adoção do processo legislativo digital 

no parlamento paulistano na pandemia de coronavírus com o auxílio dos trabalhos de Pierson 

e Kingdon, com o auxílio também da literatura de Digital Transformation. As hipóteses que 

inicialmente apresentamos são: a pandemia atuou como uma “janela de oportunidade” para o 

processo legislativo digital, nos moldes que o trabalho de Kingdon descreve; e que decisões 

anteriores tiveram forte impacto nas soluções adotadas na pandemia, demonstrando sinais de 

incrementalismo (ou path dependence) também nessa política pública.  

Ao longo do trabalho, demonstramos como algumas decisões anteriores tiveram 

impacto direto nos mecanismos adotados pela câmara durante o período pandêmico, seja por 

atuar no sentido de restringir outras opções, ou por diminuir resistências para aquela solução 

em específico. Também foi demonstrado de que forma a pandemia atuou sobre as correntes 

political, policy e problems concebidas por Kingdon e como isso propiciou a criação de uma 

janela de oportunidade que permitiu a adoção acelerada de soluções que de outra forma não 

seriam adotadas ou demorariam muito mais para o serem.  

Como já citado diretamente em trecho anterior neste trabalho, podemos ver na prática, 

no caso em tela, como estágios iniciais na política pública moldaram as soluções implementadas 

ao longo da pandemia – soluções que poderiam ter tomado rumos diferentes em outros cenários, 

exatamente como previa Pierson. 

Também é digno de nota o trecho citado diretamente pelo trabalho de Kingdon, pois é 

totalmente pertinente ao assunto aqui tratado. O sistema responde à crises, apagando incêndios. 

E, como se vislumbrou ao longo deste artigo, é o que ele fez neste caso.  

A conclusão a que se chega é importante pois demonstra como a pandemia pode agir 

como um agente relevante em políticas públicas das mais diversas. Enquanto é comum imaginar 

mudanças em algumas áreas devido a pandemia – a saber, principalmente na área da saúde – 

há tantas outras esferas por ela afetadas e cujo impacto só poderá ser mensurado ao longo do 

tempo. Como sugestão de pesquisa futura, entendemos que seja relevante avaliar o quão 

duradouras foram essas mudanças. Uma nova pesquisa realizada após algum tempo do término 

da pandemia poderia analisar quantas das mudanças aqui relatadas permaneceram e quantas 

delas foram revertidas. Bem como se novas medidas foram tomadas e se o ritmo da mudança e 

adoção de novas medidas sofreu algum impacto em virtude da experiência pandêmica. 
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