
Visão Geral das recomendações propostas
I. Recomendações gerais para portais de serviço

1 Catálogos de serviços e organização de conteúdo
1.1 Comece com portais simples para iniciar a catalogação de quais serviços existem. Continue 

integrando as descrições de serviço em um ponto central; 
1.2 Promova descrições de serviços comuns e templates visuais para descrições de serviços em todo o 

governo;
1.3 Organize centralmente os serviços em pacotes lógicos; 
1.4 Comece a criar um portfólio de serviços explicitando as relações de serviço; 
1.5 Suporte as descrições de serviço com informações contextuais; 
1.6 Use padrões de metadados existentes para descrever serviços públicos, por exemplo CPSV. 

2 Portal e design de páginas web
2.1 Utilize plataformas modernas de publicação de dados e de visualização interativa;
2.2 Use design otimizado para dispositivos móveis para todas as páginas do portal;
2.3 Use vídeos explicativos sempre que necessário; 
2.4 Permita interação em tempo real com aplicativos de chats na web;
2.5 Forneça informações de licenciamento claras e abertas por padrão para recursos e dados;
2.6 Forneça suporte multilingue sempre que relevante;
2.7 Respeite os padrões de acessibilidade;
2.8 Inclua em cada página do portal: mecanismos de feedback, informações de “data modificada”, 

“compartilhar esta página” “adicionar aos meus links”, “enviar para um amigo” e recursos  de 
impressão.
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RESUMO EXECUTIVO

Em 2018 o Ministério do Planejamento executou o projeto “Ecossistema de Governo 
Digital para Melhoria da Interação entre Estado e Sociedade”. Esse projeto foi realizado 
por meio de parceria estratégica entre Brasil e União Europeia, através do instrumento 
“Diálogos Setoriais UE-Brasil”, que tem como finalidade apoiar parcerias entre 
instituições brasileiras e europeias, através de projetos que facilitem intercâmbios e 
troca de experiências e conhecimentos, visando reforçar o diálogo político e técnico 
em temas de interesse mútuo.

Entre as entregas do projeto, foi elaborado um relatório sobre a temática de serviços 
públicos digitais, focado no aperfeiçoamento da Plataforma de Cidadania Digital, 
contendo uma série de análises e conclusões, com indicação de alternativas e boas 
práticas internacionais no assunto. A pesquisa que gerou o relatório estudou a 
experiência internacional e apresenta resultados e recomendações que podem ser 
levados em consideração nos diferentes projetos sobre serviços públicos digitais dos 
órgãos, principalmente quanto a portais e plataformas de serviços.

Entendemos que o conteúdo do relatório é proveitoso e agrega valor àqueles órgãos 
que estejam desenvolvendo iniciativas relacionadas a serviços públicos digitais. 
Por esse motivo, compartilhamos a visão geral das 112 recomendações propostas 
(traduzida para o português), bem como o relatório completo (original em inglês), na 
expectativa de que seja um conteúdo que apoie o trabalho na busca de soluções para 
enfrentar alguns dos grandes desafios que o Governo Digital apresenta.

Introdução
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3 Personalização
3.1 Forneça identificação digital única para todos os cidadãos e empresas;
3.2 Habilite o acesso personalizado ao portal;
3.3 Explore os perfis dos usuários para fornecer serviços personalizados;
3.4 Dê aos cidadãos a possibilidade de verificar quais dados a administração pública mantém para eles. 

Forneça também informações de acesso a esses dados;
3.5 Crie serviço central de caixa de entrada eletrônica para mensagens provenientes de órgãos públicos;
3.6 Permita que cada cidadão e empresa armazene e verifique todos os documentos que foram troca-

dos com autoridades públicas.

4 Catálogos centrais
4.1 Crie portais centrais para: serviços, organizações públicas, processos digitais, informações de 

desempenho e monitoramento, legislação, decisões administrativas, dados abertos, padrões;
4.2 Crie uma página de entrada global fornecendo acesso e explicando o propósito e o valor de todos 

os portais acima;
4.3 Documente e publique a estrutura do governo;
4.4 Crie um ponto central para promover a Participação Social Digital, onde todas as consultas, 

cidadãos e iniciativas de co-criação possam ser encontrados;
4.5 Crie um portal central de dados abertos, publique dados abertos em formatos legíveis por máquina 

usando padrões abertos, por exemplo, DCAT;
4.6 Crie um espaço no portal para monitorar o desempenho e os resultados;
4.7 Liste em um local central todas as contas de mídia social, aplicativos, lançamentos de mídia 

governamentais;
4.8 Crie um catálogo oficial de API para as conexões disponíveis com os sistemas existentes;
4.9 Desenvolva uma infraestrutura de compartilhamento de dados comum e horizontal (barramento) 

em todos os departamentos e agências para permitir a troca de dados.

II. Recomendações para participação de cidadãos

5.1 É importante que a participação cidadã on-line seja compreendida e realizada como um componente 
real do processo democrático e participativo. É útil que tais projetos sejam desenhados e 
implementados não apenas como um projeto de governo digital, mas como projetos de igualdade 
de acesso e democracia direta;

5.2 O planejamento a longo prazo e as abordagens de todo o governo ajudam expressivamente a 
participação significativa dos cidadãos. O estabelecimento de agências centrais responsáveis pelo 
feedback dos cidadãos e pela adoção e coordenação de processos participativos pode melhorar a 
qualidade, relevância e utilidade do feedback;

5.3 Os próprios esforços de participação devem ser submetidos à análise e exame das pessoas e devem 
ser co-criados através de feedback dos cidadãos. O envolvimento significativo com os cidadãos 
deve evitar usar instrumentos de “esforço mínimo”, como pesquisas locais;

5.4 Aproveitar as estruturas já existentes, como a Parceria para Governo Aberto (OGP), pode alavancar 
a participação dos cidadãos por meio dos planos de ação semestrais da OGP. Use ferramentas de 
monitoramento e avaliação da OGP para manter a qualidade das iniciativas de participação cidadã. 
O kit de ferramentas de participação e co-criação da OGP pode ser um guia para a elaboração e 
implementação de esforços de participação dos cidadãos;

5.5 Criar laboratórios governamentais que supervisionam os esforços de participação e co-criação 
pode alavancar conhecimentos relevantes e orientar os esforços em todo o setor civil. O kit de 
ferramentas do Laboratório de Políticas do Reino Unido (UK Policy Lab) é um recurso extremamente 
útil que pode ser usado para iniciar o mapeamento de necessidades do usuário e orientar o design 
conjunto de políticas e serviços;

5.6 Ao utilizar portais de participação online centrais, agrupar a informação ao longo de eixos 
temáticos e garantir que todos os grupos de cidadãos (por exemplo, jovens, minorias, idosos) 
estejam representados, auxilia significativamente o processo participativo;

5.7 Adotar painéis para apresentar informações governamentais, às vezes complexas, sobre atividades 
e serviços, pode melhorar a participação dos cidadãos, bem como fomentar a competição entre as 
entidades participantes;
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5.8 Utilizar as ferramentas existentes de código aberto e as plataformas de participação cívica, como o Consul, 
que atingiram a massa crítica necessária para serem apoiadas por grandes comunidades de imple-
mentadores e usuários, podem ajudar os governos a reduzir custos e riscos de implementação.

III Recomendações para tecnologia avançada para plataformas de serviços 

6 Interface do usuário 
6.1 O design do portal deve promover um layout claro, com esquemas de cores simples, uso do mesmo 

CSS em todo o site;
6.2 O design do portal deve suportar design responsivo e suporte mobile para todas as páginas do 

portal;
6.3 O design do portal deve suportar o dimensionamento/flexibilidade de fontes através da interface 

ou do navegador. O Portal deve suportar outros idiomas;
6.4 O portal deve fornecer suporte multimídia e/ou áudio para disponibilizar o seu conteúdo, seguindo 

a WCAG 2.0.

7 Arquitetura
7.1 O portal deve idealmente usar software bem conhecido, suportado e estável para o servidor (por 

exemplo, Apache no Ubuntu);
7.2 O portal deve idealmente usar software bem conhecido, suportado e estável para a plataforma 

(por exemplo, Drupal);
7.3 O portal deve idealmente usar software de código aberto moderno, suportado e atualizados;
7.4 O portal para login ou contas de usuário deve ser integrado ao portal básico que suporte as 

mesmas opções de arquitetura e design.

8 Comunicação
8.1 O portal deve fornecer um mecanismo de identificação único para o usuário fazer o login;
8.2 O portal deve apoiar a prestação de serviços através de vários meios digitais e não digitais;
8.3 O portal deve suportar a integração de mídia social compartilhando ou seguindo as contas do 

governo;
8.4 O portal deve permitir os mecanismos de comunicação push e pull. Isto é suportado por formulários 

de registro, fornecendo e-mail ou até mesmo números de telefone do usuário para que o governo 
o informe sobre as necessidades. O portal deve suportar alertas e notificações para o usuário. Um 
exemplo comum é seguir uma página ou se registrar em um boletim informativo;

8.5 O portal deve fornecer mecanismos de suporte aos usuários finais (por exemplo, helpdesks, 
maneira de se comunicar, por exemplo, formulários, e-mails, chats, etc.);

8.6 O portal deve idealmente facilitar o fornecimento de uma de caixa de correio eletrônico para o 
usuário. Essa pode ser uma conta pessoal em que o usuário pode ver todo o histórico de solicitações 
de serviços, assinaturas de alertas, etc.

9 Avaliação
9.1 O portal deve disponibilizar mecanismos de feedback para os usuários. Esses mecanismos de 

feedback podem ser um formulário e, idealmente, devem fornecer motivação para não serem 
anônimos;

9.2 O portal deve suportar mecanismos que levem em conta o  do usuário (cidadão/empresa). Por 
exemplo, um site pode informar aos usuários que 20% dos usuários votaram que o serviço X 
precisa ser alterado no aspecto Y, utilizando análise de dados da web. 

9.3 O portal deve analisar os dados disponíveis (se houver) sobre a avaliação do portal de serviços da 
perspectiva do usuário (cidadão ou empresa). Por exemplo, um site pode informar aos usuários 
que o tempo médio de entrega do serviço é X, tornando o usuário conhecedor do que esperar.

10 Usabilidade
10.1 O portal deve atender a questões de acessibilidade. Por exemplo, usando um serviço de assistente 

de áudio, os usuários têm a possibilidade de ouvir o que está incluído em toda a página ou frases 
destaques/partes do texto e ouvir através de um aplicativo de assistente de áudio incorporado ao 
portal;
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10.2 O portal deve ser de fácil utilização. Por exemplo, a capacidade de alterar o tamanho das fontes e as 
cores da página da Web são atributos que elevam a facilidade de uso. Mecanismos de navegação 
fáceis, como técnicas de “breadcrumbs”, também são considerados ativos do design de páginas 
da web;

10.3 O portal deve prover a fácil descoberta de um serviço e sua descrição. A organização de serviços 
sob categorias semelhantes à ideia de eventos da vida promove a satisfação do usuário e a fácil 
descoberta de serviços;

10.4 O portal deve prover a navegação fácil, rápida e simples através do conteúdo do portal de serviços. 
Por exemplo, fornecer metadados de serviço e facilitar a pesquisa de diferentes maneiras.

11 Interinstitucional
11.1 O portal deve fornecer descrições que tornem a execução de serviços transparente, especialmente 

quando a entrega de um serviço envolve a colaboração de mais de um departamento;
11.2 O portal deve fornecer informações sobre quais conexões e dependências de um serviço para 

outros serviços existem. Uma maneira de fornecer tais informações é através das descrições de 
serviço, onde links entre serviços ou links entre serviços e eventos da vida podem ser documentados 
e explicados;

11.3 O portal deve fornecer informações sobre custo e duração da prestação de serviços, juntamente 
com mecanismos de integração a serviços relevantes.

IV. Recomendações para notificações e comunicações com usuários

12.1 Login de usuário digital e simples para todos os serviços;
12.2 Suporte todos os canais de comunicação (digitais ou não);
12.3 Tenha presença atualizada na mídia social para informar e receber feedback da sociedade;
12.4 Aplique um governo digital pro-ativo informando os usuários de acordo com suas necessidades 

(por exemplo, boletins informativos);
12.5 Forneça vários meios para apoiar os usuários a satisfazer suas necessidades (além de simples 

informações de navegação através do portal);
12.6 Use uma caixa de mensagens de usuário juntamente com login digital para manter uma “pasta” 

digital de transações, dados e documentos.

IV. Recomendações para ferramentas de análises

13. Iniciativas políticas e organizacionais
13.1 Promova uma cultura, administração e formulação de políticas centradas em dados e evidências;
13.2 Elabore uma estratégia nacional de dados. Uma estratégia para usar ferramentas analíticas, 

ferramentas de business intelligence em conjunto com objetivos específicos e KPIs deve ser 
documentada (o material completo apresenta uma metodologia e modelo que podem ajudar 
nesse esforço);

13.3 Dê motivação às organizações para publicar dados em formatos legíveis por máquina;
13.4 Envolva os funcionários do governo e os cidadãos nos benefícios da análise. Isso pode ser alcançado 

por plataformas que fornecem dados de análise como conjuntos de dados abertos e públicos (por 
exemplo, por meio de plataformas de dados como CKAN). Além disso, as ferramentas de business 
intelligence que facilitam a construção de “histórias de dados” com exemplos e guias podem ser 
um bom começo;

13.5 Invista na construção de equipes e conhecimento em torno da ciência de dados e ferramentas 
de análise. As equipes devem ser estabelecidas, providas com recursos e educação em ciência de 
dados e no uso de ferramentas de análise;

13.6 Organize esforços centrados em dados usando uma abordagem orientada para os negócios (no 
material completo há cenários de uso e benefícios que podem ajudar nessa direção);

13.7 Serviços de ajuste fino com base em análises, business intelligence e previsão (forecasting). Isso 
fecha o ciclo de feedback, reprojetando os serviços públicos de acordo com dados analíticos e 
outros dados (big data) coletados; Ferramentas usadas aqui geralmente são ferramentas off-line 
como Hadoop, SPSSS, etc;
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13.8 Priorize a análise de uso de dados de serviços, definindo metas de governo digital e comparando 
com a satisfação do usuário;

13.9 Desenhe um plano específico de objetivos, KPIs e ferramentas a serem usadas (o modelo tabular 
apresentado no material completo pode ajudar nessa direção).

14. Tecnologias e ferramentas
14.1 Tente criar e armazenar dados em primeiro lugar. Por exemplo, por meio de processos automatizados com 

mecanismos de monitoramento;
14.2 Forneça dados analíticos e dados de governo digital como BI de autoatendimento. Isso significa que as 

ferramentas devem ser abertas, livres e facilmente acessíveis e configuráveis pelos usuários finais, sejam 
servidores públicos ou cidadãos. Isso permite que o governo se torne gradualmente transparente e que os 
usuários possam contribuir para a criação de histórias de dados e aplicações;

14.3 Use ferramentas de código aberto, pois existem aquelas que podem ajudar nesta tarefa (por 
exemplo, Matomo);

14.4 Implemente capacidades analíticas avançadas para serviços, por exemplo, o acompanhamento 
detalhado do comportamento do usuário usando ferramentas como o HotJar, em vez de simples 
acompanhamento de análise;

14.5 Garanta planos para qualidade de dados e interoperabilidade de dados, por exemplo, por meio de 
padrões e formatos comuns de dados;

14.6 Determine melhores práticas e técnicas para o uso da análise de dados privados, por exemplo, defina 
claramente como os dados de navegação do usuário são usados, documente a privacidade de dados, 
peça permissão para utilizar dados de análise web por meio de cookies, etc.

V. Recomendações para gerenciamento de dados
15. Dados abertos

15.1 Publique os dados que você possui como dados abertos, a menos que certas restrições se apliquem. 
Este é um convite para a aplicação do princípio “open-by-default”;

15.2 Defina e promova frameworks de informações corporativas e inclua um plano de governança de 
dados abertos. Os dados abertos devem se tornar parte da política de informações corporativas e 
gerenciamento de dados;

15.3 Estabeleça procedimentos e processos para integrar a abertura de dados em seus processos de 
negócios comuns, rotinas de trabalho e no desenvolvimento de novos sistemas de informação. 
Como parte da política mencionada acima, os dados abertos devem ser incluídos como parte do 
projeto inicial de arquitetura e informação;

15.4 Use padrões semânticos comuns para descrever dados governamentais abertos;
15.5 Crie um catálogo/registro central como um único ponto de acesso para dados abertos;
15.6 Publique dados abertos em formatos não proprietários, legíveis por máquina;
15.7 Financiamento e custos: não subestime os custos de publicação de dados abertos de alta qualidade;
15.8 Licenciamento e privacidade: sempre publique dados abertos com uma licença de reutilização clara.

16. Metadados
16.1 Crie um catálogo de metadados no nível federal e torne seu uso obrigatório;
16.2 Desenvolva e documente uma governança e processos claros de gerenciamento de metadados;
16.3 A legislação deve ser formulada em um nível suficientemente alto e não deve especificar detalhes 

como os valores em uma lista de códigos ou os elementos de um modelo de dados;
16.4 Metadados estruturais devem ter identificadores únicos e persistentes;
16.5 Não existe uma ferramenta única que possa atender a todos os diferentes requisitos de governança 

e gerenciamento de metadados. Uma coleção de ferramentas diferentes precisa ser implantada. 
É importante que essas ferramentas sejam baseadas em padrões abertos e sejam interoperáveis;

16.6 Apoie o estabelecimento de comunidades específicas por setor e intersetoriais que ajudem a criar 
ou concordar sobre especificações de informações abertas, incluindo esquemas de metadados, 
vocabulários, tesauros e listas de códigos;

16.7 Coloque em prática uma estratégia de gerenciamento de informações no nível mais alto possível 
para evitar fragmentação e duplicação. O gerenciamento de metadados, dados mestres e dados 
de referência deve ser priorizado.
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17. Dados Mestres (baseado nas boas práticas do programa CE/ISA)

Nível legal

17.1 A equivalência dos registros em papel e em base eletrônica deve ser formalizada na legislação;
17.2 Princípios de compartilhamento de dados entre setores devem ser formalizados para reduzir as 

diferenças na legislação;
17.3 A legislação que regula os registros básicos deve usar termos tecnologicamente neutros ou 

padrões e especificações que não sejam proprietários;
17.4 Quando uma infraestrutura de interconexão comum para registros básicos estiver disponível, a 

legislação deve ser usada para forçá-la;

Nível Organizacional

17.5 Comitês interorganizacionais, com capacidade de decisão, devem coordenar a interconexão entre 
os registros básicos;

17.6 Processos colaborativos devem ser implementados para projetar interfaces usadas para 
interconexão entre registros básicos;

17.7 As condições de acesso aos dados nos registros básicos devem ser formalizadas em um acordo 
que seja respeitado;

17.8 O engajamento dos stakeholders deve ser parte integrante do ciclo de vida da interconexão dos 
registros básicos;

17.9 Todos os registros básicos devem ter gerenciamento de dados;
17.10 Os proprietários de registros básicos devem ter um modelo de negócios que promova sua 

reutilização;

Nível semântico

17.11 Os registros básicos devem avançar para a reutilização de ativos semânticos;
17.12 Projetos interinstitucionais devem fazer uso de “valores codificados” para reduzir conflitos 

semânticos;

Nível técnico

17.13 Componentes modulares e de baixo acoplamento devem ser usados para interconexão de 
registros básicos;

17.14 O gerenciamento de acesso do usuário e da aplicação deve ser baseado em uma estrutura 
federada de usuários e aplicações autorizados;

17.15 Um conjunto de segurança deve ser garantido por meio de mecanismos apropriados baseados 
em confiança.


