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Os problemas estão se tornando mais complexos ...

Em setembro de 2015 a Organização das Nações Unidas (ONU) reuniu os líderes mundiais para avaliar  os Objetivos do Milênio (ODM)  e propor novos objetivos => Período de 2016-2030 => AGENDA 2030
Constatou-se, que apesar dos avanços, os desafios  ainda são muitos - ex. pobreza, desigualdades, conflitos, escassez de água, mudanças climáticas, etc.   E que, portanto,  O PLANETA E AS SOCIEDADES QUE DELE DEPENDEM ESTÃO EM RISCO.

Contextualização 



“Nenhum problema pode ser resolvido pelo mesmo grau de consciência que o gerou.”

Face a esse cenário, observa-se que os governos nacionais e subnacionais têm seus desafios ampliados, pois além de resolverem questões do século passado, enfrentam problemas complexos que estão se consolidado no século XXI.

E ai começou a busca ...

Então,  precisamos pensar diferente?  Precisamos de novas ferramentas,  de novos modelos?

Contextualização 



Pesquisa 

Preciso de um modelo teórico, que junte TIC + GOV + Atores 

GPS 

DesenvolvimentoSustentável Diretriz do Século XXI, Governo Eletrônico 

Dados Abertos 

Parceria de Governo Aberto 

Economia Compartilhada(Sharing Economy)  

Evolução da Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC)  
Computação em nuvem  ou distribuída (CloudComputing )  

Internet Web 1.0, 2.0 , semântica ...
Crowdsourcing

Estratégia de Governança Digital 
IoTInternet das Coisas

Mobilidade

Agenda 2030 tecnologia e parceria entre diversos atores => como ferramentas para soluções viáveisComputação Ubíqua 

Iniciativas que o PRODEST (Governo do Estado do ES)  vinha conduzindo: PPA online,  Hackathon, etc. (Estratégias - Governo em Rede com a Sociedade e ES na Palma da Mão)...

Mas, e  agora,  como eu junto tudo isso?  



Pesquisa

Pesquisa

Modelo de Maturidade de Governo Aberto Modelo com tipos de coprodução 



Unidade de análise

coprodução cidadã

Objetivo Específico 1 Identificar e tipificar as iniciativas colaborativa de coprodução cidadã  à luz Modelo de Tipologias LINDERS (2012)

Objetivo Específico 2Identificar os fatores ambientais à luz do Modelo de Maturidade de Governo Aberto  (Open Government Maturity Model – OGMM)LEE e KWAK (2012)

Objetivo Geral Investigar as iniciativas colaborativas de coprodução cidadã,orientadas ao engajamento público e viabilizadas por meio da tecnologia da informação e comunicação (TIC), bem como os fatores ambientais, que as favorecem.

Objetivos de Pesquisa   



CONCEITO  

Portanto, a coprodução  cidadã, nesta pesquisa, refere-se as iniciativa de colaboração entre o governo e o cidadão,  mediadas pela tecnologia da informação e comunicação (TIC), sendo tipificada como: 

G2C
GOV. - CIDADÃO

C2G
CIDADÃO – GOV. 

C2C
CIDADÃO - CIDADÃO

Citizen Sourcing Gov. as Platform Do it Yourself Gov.

CIDADÃO => GOVERNO o cidadão colabora com o Governo fornecendo seu conhecimento e experiência

GOVERNO => CIDADÃO O Governo colabora com o cidadão,  disponibilizando suas informações, conhecimentos e infraestruturas tecnológicas

CIDADÃO => CIDADÃOOs cidadãos colaboram entre si, e o Governo pode facilitar (ou não) essa colaboração

Pesquisa - Conceito 
Ah? O que é coprodução cidadã, mesmo ? 

O objetivo da pesquisa não foi discutir o conceito coprodução – carece definição teórica precisa.  *1970 foi relacionado a eficiência do Estado e  *2010   incorporou a descentralização do poder (cidadão). E ainda,  guarda similaridade com “co-criação”, pois o ponto central  desses conceitos – colaboração entre diferentes atores. 

O conceito de coprodução cidadã emerge da observação de um momento transição: e-gov we-gov
(cidadão-cliente)             (cidadão-parceiro) 

Web 1.0 (read-only)            Web 2.0 (read-write)  



Modelo de LINDERS (2012)  baseado na tendência We-Government (cidadão-parceiro) propõe uma TIPOLOGIA - MATRIXpara caracterizar Iniciativas  colaborativa de coprodução cidadã  

MODELO TEÓRICO 1

G2C
GOV. - CIDADÃO

C2G
CIDADÃO – GOV. 

C2C
CIDADÃO - CIDADÃO

Citizen Sourcing Gov. as Platform Do it Yourself Gov.

Consulta Ideação 
Crowdsourcing

Relato Cidadão

Direcionamento
NUDING 

Ecossistema Integrador
Livro Aberto 

Auto-Organização
Auto - Serviço

Auto -MonitoramentoMONITORAMENTO

EXECUÇÃO

DESIGN

ETAPAS DO CICLO DE SERVIÇO

Iniciativas de coprodução



C2G
CIDADÃO  => GOVERNO 

Citizen Sourcing

Consulta Ideação
O cidadão contribui com conhecimento, opiniões, etc. para que o Governo faça as melhores politicas públicas, planejamento, etc.

Relato Cidadão
Através da comunicação, do relato, os cidadãos fornecem informações para o Governo sobre diversos assuntos: serviços governamentais, situação das infraestruturas públicas (vias, iluminação), crimes, corrupção etc.

MONIT

EXECUÇÃO

DESIGN

ETAPAS DO CICLO DE SERVIÇO

(4) Fiscal Cidadão– Fiscalização 

O cidadão colabora com o Governo fornecendo seu conhecimento, experiência e opinião.  

Crowdsourcing
O Governo apresenta um problema ou atividade para solução ou coexecução com os cidadãos, utilizando habilidades, talentos e conhecimentos únicos do público em geral. *Bem-vindos à era da "crowd“... 

(Howe,2006) 



Direcionamento (Nudging) 
O Governo se utiliza de informações relacionadas ao comportamento para elaborar políticas públicas e serviços de uma maneira tal, que preserva a liberdade de escolha, mas encoraja a opção socialmente adequada. *

Ecossistema Integrador
Esta ação pode ser vista como abertura e compartilhamento do conhecimento e da infraestrutura governamental, bem como de outros ativos que podem ser usados pelo público => ambiente propício para coprodução entre diversos atores. **

Livro Aberto 
Governo “livro aberto”, no qual as requisições de informações estão sendo substituídas pela disponibilização proativas de informações, sendo caracterizadas por uma publicação aberta => accoutability/desempenho 

MONIT.

EXECUÇÃO

DESIGN

ETAPAS DO CICLO DE SERVIÇO
G2C

GOVERNO => CIDADÃO

Thaler e Sunstein David CameronReino Unido

O Governo colabora com o cidadão,  disponibilizando suas informações, conhecimentos e infraestruturas tecnológicas.

* Não foi possível verificar => Nudge 

Global Positioning System - GPS Nova Indústria da Saúde 2.0  

*Freedom of  Information Act  (FOIA) -1967 * Lei de Acesso a Informação - 2011 
Parceria de Governo Aberto 2011 – aproximadamente 65 países * Novo portal 

Government as Platform

** “agentes governamentais se tornam parte de comunidades, por meio de contribuições informais ...” Ex. participação em “grupos”.



MONIT.

EXECUÇÃO

DESIGN

ETAPAS DO CICLO DE SERVIÇO
Os cidadãos colaboram entre si, e o Governo pode facilitar (ou não*) essa colaboração.C2CCIDADÃO  => CIDADÃO 

Autosserviço
O Governo delega ao próprio cidadão a responsabilidade de prestação dos serviços públicos, sendo que, em alguns casos poderá utilizar uma estrutura governamental facilitadora. Nos Estados Unidos o compartilhamento  de automóvel (carpool) representa a segunda maior forma de transporte.

Automonitoramento
assume uma forma de sistemas de manifestação online, onde cidadãos conectados substituem o controle central (top-down), bem como a fiscalização e regulação local. Catálogo Serviços /avaliações

site com informaçõessobre saúde, chancelado pelo governo britânico 

Auto-organização 
A auto-organização ocorre quando as comunidades governam a si próprias, com pouca ou nenhuma interferência do governo.

A auto-organização está sendo alcançada por meio da utilização de plataformas baseadas nas mídias sociais que facilitam a colaboração online, proporcionando que as pessoas interajam de tal forma que estão “colapsando o tempo, o espaço e a hierarquia” 

BIG SOCIETYDavid Cameron 2010“...mudança de cultura, na qual o poder deve ser descentralizado, no sentido de empoderar os governoslocais, as comunidades, as vizinhanças, o cidadão.” 

Economia Compartilhada (Sharing Economy) Alguns países estão estudando as possibilidades desse novo  modelo para o enfretamento dos desafios. 



TIPOLOGIALINDERS (2012)
Método - Mapas de Associação de Ideias(VERGARA, 2008)

G2C
GOV. - CIDADÃO

C2G
CIDADÃO – GOV. 

C2C
CIDADÃO - CIDADÃO

Citizen Sourcing Gov. as Platform Do it Yourself Gov.

Consulta Ideação

Crowdsourcing

Relato Cidadão

Direcionamento
NUDING 

Ecossistema Integrador

Livro Aberto

Auto-organização

Autosserviço

Auto monitoramentoMONITORAMENTO

EXECUÇÃO

DESIGN

ETAPAS DO CICLO DE SERVIÇO
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Pesquisa - Qualitativa 



 De acordo com a  teoria,  foi possível identificar 07 coproduções cidadãs,   portanto as ações de coprodução no Estado do ES começaram a ser viabilizadas, sendo de dois tipos 
 04 coproduções do tipo - Citizen Sourcing (C2G)
 03 coproduções do tipo - Tipologia Governo como Plataforma (G2C)
 com relação a etapa do ciclo de serviço observa-se 04 coproduções relacionadas ao monitoramento. 

 Não foram identificadas coproduções cidadãs do tipo Faça Você mesmo o Governo (C2C). Infere-se que tal fato tenha ocorrido,  por não ser estratégia do Governo do Estado do ES empoderar o cidadão ao ponto dele (cidadão) ser capaz de se auto-organizar. Ademais não foram identificadas ações governamentais relacionadas a Economia Compartilhada (Sharing Economy).

 Tais  resultados estão alinhados com as estratégias do Governo do Estado do ES: GOVERNO EM REDE COM SOCIEDADE, COMBATE A CORRUPÇAO e ES NA PALMA DA MÃO. 

Resultados - Objetivo específico 1 TIPOLOGIALINDERS (2012)



MODELO TEÓRICO2
LEE e KWAK 2012  - Modelo de Maturidade de Governo Aberto  - Open Government Maturity Modelpropõem um modelo baseado em ETAPAS SEQUENCIAIS

Condição Inicial 

Transparência de dados

Participação Aberta

Colaboração Aberta

Engajamento UbíquoMaturidade de Governo AbertoEngajamento PúblicoValor Público

Complexidade Técnica e GerencialDesafios e Riscos

1
2

3
4

5

Fatores Ambientais

Antes que  ocorra a colaboração é necessário que as etapas anteriores sejam cumpridas.



Condição Inicial 
1

Transparência de dados
2

Participação Aberta
3

2. Identificação, disponibilização de informações, dados com valor publicados, início da cultura de transparência, abertura, compartilhamento de dados, privacidade dos dados, lei de acesso a informação, início de utilização de mídias sociais.
1. Informações online, catálogo, comunicação em apenas um sentido, broadcasting, quantidade limitada de dados, pouco conhecimento sobre os dados e os processos governamentais: governo – fechado – caixa preta.

3. Participação, interatividade, diálogo, consenso, ideação, tomada de decisão, problemas complexos, mídias sociais, web 2.0, segurança e privacidade aprimoramento.

4. Colaboração diversos atores/ parceiros:  governo, cidadão, privado entre outros, arranjos colaborativos, engajamento público, cocriação, ferramentas colaborativas, wiki, google doc, ferramentas de análise de dados (data analytics), solução de problemas complexos, sinergia, inovação.

A: facilidade de acesso - plataformas e dispositivos móveis, computação ubíqua, universalização, locais virtuais, agregadoresB: integração, interoperabilidade - facilidade por agregação - ápice da cultura de transparência, abertura e engajamento cidadão

Colaboração Aberta
4

Engajamento Ubíquo
5



Condição Inicial 
1

Transparência de dados
2

Participação Aberta
3

Colaboração Aberta
4 Engajamento Ubíquo

5

Interseção dos modelos – Linders (2012) e Kwak (2012) 

Ambiência  
(OGMM)LEE e KWAK 2012

Método - Análise de Conteúdo (FLORES, 1994)

(1) PPA online(2) Hackathon(3) Ouvidoria Integrada(4) Fiscal Cidadão(5) Movimento 21 dias(6) Portal Transparência (7) Portal Dados.ES

Pesquisa - Qualitativa 



Gov.FECHADO Gov.ABERTO (LEE; KWAK, 2012)
e-gov (cliente) we-gov (cidadão - parceiro - LINDERS, 2012)  

2Condição Inicial 
1 Transparência Aberta

Participação Aberta

Colaboração Cidadão => Governo (C2G) Citizen sourcingGoverno => Cidadão (G2C) Governo como uma PlataformaCidadão => Cidadão  (C2C) Faça você mesmo o Governo

2

3

4LEIS – LRF  (2000/2009)  e LAI (2011)   -Disponibilização  Informações e participação 

Aprimoramento 

Ubiquidade - Facilita e amplia participação e disponibilização 
Engajamento Ubíquo*

Integraçãotecnologias 

Acesso facilitadotecnologias

Web 1.0 (read-only)           Web 2.0 (read-write) – Interação  

Ambiência  
(GMM)LEE e KWAK 2012Pesquisa



 Os fatores ambientais que favorecem às iniciativas colaborativas de coprodução cidadã  no Estado do Espírito Santo são: 
 O conhecimento sobre as tecnologias – tanto aquelas relacionadas  à disponibilização e manipulação dos dados  abertos,  quanto aquelas relacionadas à interação entre o cidadão e Governo (internet – Web 2.0; plataformas móveis (infra e dispositivos),  as ferramentas para desenvolvimento de programas /apps,  bem como aquelas para colaboração (google drive, Github, CKAN etc.), as  mídias sociais, as plataformas de crowdsourcing etc.

 As  Leis – em especial Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF – (Lei no 101/2000 e Lei Complementar no 131/2009)   e a Lei de Acesso à Informação  – LAI – (Lei no.12.527/2011)

 As estratégias governamentais - os pilares estratégicos  - Governo em Rede com à Sociedade , Combate à corrupção, ES na palma da mão. 

Resultados - Objetivo específico 2 Ambiência  
(OGMM)LEE e KWAK 2012



Pesquisa 

GPS 

DesenvolvimentoSustentável Diretriz do Século XXI, Governo Eletrônico 

Dados Abertos 

Parceria de Governo Aberto (OGP)

Economia Compartilhada(Sharing Economy)  

Evolução da Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC)  
Computação em nuvem  ou distribuída (CloudComputing )  

Internet Web 1.0, 2.0 , semântica ...
Crowdsourcing

Estratégia de Governança Digital (EGD)
IoTInternet das Coisas

Mobilidade

Agenda 2030 tecnologia e parceria entre diversos atores => como ferramentas para soluções viáveisComputação Ubíqua 

Iniciativas que o PRODEST (Governo do Estado do ES)  vinha conduzindo: PPA online,  Hackathon,  ...(Estratégias - Governo em Rede com a Sociedade e ES na Palma da Mão)

Ambiência Tecnológica

Ambiência Governamental  

Novas possibilidades  ...



Proposta - Novo Modelo AMBIÊNCIALEE e KWAK 2012
TIPOLOGIALINDERS (2012)

RESULTADOS



 Evidencia-se o papel central de TIC nos modelos de gestão governamental – sendo estratégico para o enfretamento dos desafios.
 O Modelo de Gestão do Estado do Espírito Santo segue a mesma tendência observada por Linders (2012),  do e-government (cidadão – cliente) para o we-government (cidadão – parceiro), e ainda na mesma direção de um movimento nacional e mundial.
 Desenvolvimento Sustentável – ponto de partida desta pesquisa – a coprodução cidadã apresenta-se como uma alternativa para o enfretamento dos desafios,  onde TIC  catalisa as parcerias entre o governo e cidadão  proporcionado  a criação de soluções inovadoras.

Considerações Finais 

 Na prática  – oferece aos gestores governamentais conhecimentos:(i) para incentivar e operacionalizar a coprodução cidadã,  (ii) para a elaboração de planos de treinamento,   (iii)  bem como de planos operacionais, táticos e estratégicos.

 A coprodução está posta – é obrigatória – cabendo aos governos desenvolverem acapacidade de coproduzir com o cidadão, e para tanto, precisam disseminar oconhecimento sobre a tecnologia de informação e comunicação (TIC), em todos os níveisgerenciais – estratégico, tático e operacional.
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* TITULO DA DISSERTAÇÃO - MODELOS DE GESTÃO GOVERNAMENTAL BASEADOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TIC) PARA ENGAJAMENTO PÚBLICO: um estudo de coprodução cidadã


