
Projeto

de Boas Práticas em 
Transformação Digital

nos Governos Estaduais e Distrital



Objetivo

"Transformar a experiência das pessoas, 
com os serviços públicos, gerando valor 
de forma simples, próxima e confiável."

O “Portfólio de Boas Práticas em Transformação Digital”, tem como objetivo o compartilhamento de

conteúdos identificados como Boas Práticas de TD. Para tanto o seu projeto de desenvolvimento visa:

Identificar Boas Práticas de Transformação digital nos Estados e DF

Catalogar as boas Práticas de forma Estruturada em uma Banco de Dados

Disponibilizar Consultas ao Banco de Dados de forma amigável e Dashboard para análises

Guiar os interessados até o repositório original onde se encontra o conteúdo da Boa Prática

Tal objetivo proporciona a otimização do gasto público na obtenção de novas soluções nos seus vários

níveis de complexidade.



Justificativa

A iniciativa de criar o Portfólio está alinhada ao propósito de GTD GOV em vencer o desafio de se 

construir modelos de governança que proporcionem:

“Medida Provisória 983, de 16 de junho de 2020, Art. 8º

 Catalogação da atual oferta de práticas existentes nos Estados e DF voltadas à TD.

 Disponibilização e o compartilhamento de tais informações em repositório público e

transparente.

 Mecanismos para que haja o devido compartilhamento das práticas em si, em

especial às soluções de TIC, devido ao seu caráter tangível no âmbito da economia 

dos gastos públicos.



Cronograma 
Entregáveis: 3º Trim. 

2020
4º Trim. 

2020
1º Trim. 

2021
2º Trim. 

2021
3º Trim. 

2021
4º Trim. 

2021
1º Trim. 

2022

1
Definição de modelo conceitual e metodológico de catalogação das boas 
práticas em Transformação Digital, contemplando a governança e gestão 
das informações a serem catalogadas;

2

2.1. Ambiente virtual PILOTO (aprimoramento do site do GTD.GOV) –
suportando informações de 2 UF

2.2. Plataforma DEFINITIVA – com arquitetura tecnológica para suportar 
informações de todas as UFs atuantes no GTD.GOV

3 Processo de validação, atualização, e disponibilização das informações 
no ambiente virtual;

4

Sistemática de engajamento das partes interessadas (instituições 
públicas estaduais) para potencializar a alimentação e atualização das 
informações para o Portifólio, ensejando o reconhecimento das UFs que 
tiverem atuação mais destacada na iniciativa;

5 Processo de monitoramento da qualidade das informações no ambiente 
virtual;

6 Processo de sustentação do portifólio.

7 Divulgação e disseminação do Portifólio e de suas práticas;

8 Duas publicações (resumos executivos) contemplando o processo de 
desenvolvimento do projeto e seus principais resultados.

PILOTO DEFINITIVO



Time 

Parceiros 



Dimensões



A estrutura básica dos parâmetros utilizados na busca e avaliação das informações

disponíveis nos Governos Estaduais e Distrital foi construída a partir dos Pilares

GTD.GOV, que possuem objetivos gerais bem definidos e contemplam as principais

frentes da transformação digital nos governos.

Metodologia para a Construção do Portfólio



Escopo da Metodologia

Tratamento das Informações:

 Busca

 Validação

 Classificação

 Análise

Estruturação dos Dados:

 Assuntos

 Áreas-chave

 Categorias-chave

 Palavras-chave



Link

www.gtdgov.org.br/portfolio



Muito obrigado!

"Transformar a experiência das pessoas, com os serviços 
públicos, gerando valor de forma simples, próxima e 

confiável."

Subgrupo Governança – Núcleo de Estratégias


