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5o CONGRESSO 

NÓS PODEMOS PARANÁ 



 Cidade Digital 

 Brasil e a Tendência Mundial 

 Neste mundo complexo 

 Mudança de paradigma 

 Dados Abertos 

 Gestão das Informações 

 Pensar grande, começar pequeno e simples 

 Cidades inteligentes 

 Algumas sugestões 

  

Agenda 



Podemos dizer que o Brasil tem acompanhado a 

tendência mundial: 

 Portais Governamentais 

Telecentros 

Redes sem fio 

Georeferenciamento  

 

O desafio é fazer convergir interesses comuns, 

que possibilitem que se fale a mesma linguagem, 

criando canais integrados, trabalhando em rede e 

construindo um ecossistema de inovação e 

cooperação (MC 2011). 

 

Tendência Brasil  

 



 
Fortalecer a democracia,criar oportunidades 

significativas para a participação 

Melhorar a abertura, facilitar o acesso dos 

cidadãos, processos e informação. 

Fomentar a liderança, criação da consciência e 

compreensão do governo 

Adaptar e inovar, confianca e flexibilidade para 

coisas novas. 

 

Governo neste mundo complexo 



 

Agora o governo pode dizer: 

 

“Nós podemos trazer a solução, mas vocês 

podem colaborar? 

 

 

 Dois eventos: 

  Dados Abertos 

  Gestão da Informação  

 

Mudança de Paradigma 



 
Ainda está na sua infância 

 

combinação com múltiplas fontes de dados 

podem trazer valores agregados 

 

abundância de infraestrutura de TI pode 

criar mais informações de maneira 

desorganizada 

 

 

 

 

Dados abertos 



Registros eletrônicos 

Cada vez mais os registros são criados 

eletronicamente 

Obstáculo!!! A busca de informações no governo, 

várias terminologia mesmo significado. 

 

Cultura Aberta 

Existe uma melhora contínua nas práticas de 

recompilação, criação e administração das 

informações. Cada vez mais acessível. 

 

Gestão da Informação 



O governo local deve cuidar com seus dados e de 

seus cadastros: 

formato adequado 

fonte atualizada 

evitar a duplicidade 

segurança 

 

Coletar de maneira sistematizada e 

organizada as informações da participação 

cidadão. 

 

Conteúdo e Forma 



Programa Written in Clear Language, de uma 

linguagem acadêmica para a compreensão de 

alguém 6º ano  (Toronto, Canadá) 

 

É importante estar alerta de como os 

cidadãos entende a informação e como a 

processa.  

 

Custo posterior para cidadão e  Governo? 

 

Linguagem  



Todos exergando a mesma informação 

(governo e sociedade) 

 

Repositório único 



ePing 

 

 

 

Repositório de Software Público brasileiro 

 

 

 

 

 

                                            Telefones celulares 

 

Algumas ferramentas 

http://www.governoeletronico.gov.br/acoes-e-projetos/e-ping-padroes-de-interoperabilidade
http://www.governoeletronico.gov.br/acoes-e-projetos/e-ping-padroes-de-interoperabilidade
http://www.softwarepublico.gov.br/
http://www.softwarepublico.gov.br/
http://www.softwarepublico.gov.br/
http://www.softwarepublico.gov.br/
http://www.softwarepublico.gov.br/


 
Padrões de Interoperabilidade de Governo 

Eletrônico – define um conjunto mínimo de 

premissas, políticas e especificações técnicas que 

regulamentam a utilização da Tecnologia de 

Informação e Comunicação (TIC) no governo 

federal, estabelecendo as condições de interação 

com os demais Poderes e esferas de governo e 

com a sociedade em geral. 

 
http://www.governoeletronico.gov.br/acoes-e-projetos/e-ping-padroes-de-interoperabilidade 

Arquitetura e-PING 
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4CMBr – Gestão Municipal 

Gestão Municipal 
Nota Fiscal e ISS  

Eletrônicos 
Gestão Escolar Outros 

SG

F 



Mobilidade 

Brasil - 259,3 milhões  telefones habilitados  

São 131,7 para cada 100 habitantes 

35% tem internet no telefone 

17% usam internet no telefone 



Cidades Inteligentes 



Obrigada! 

 

bialanza@pr.gov.br 

www.celepar.pr.gov.br 

 

+55 41 3200-6439 

+55 41 9228-4645  


