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RESUMO: A difusão das Tecnologias da Informação e Comunicação (TICs) vem 
provocando inúmeras mudanças na vida em sociedade. Cidadãos, empresas, 
organizações públicas e privadas não podem mais ser dissociados da existência 
da Internet se desejam prestar serviços de maneira rápida e efetiva. A 
importância da tecnologia em grandes centros urbanos é notável e torna-se cada 
vez maior o número de pessoas conectadas ao ambiente digital. Bancos de 
dados online, plataformas digitais e redes sociais têm significativa importância 
em sociedades movidas a dados. Diante do importante papel que a tecnologia 
ocupa nas sociedades do século XXI, diversos países vêm repensando suas 
estratégias de governança, buscando atender as demandas atuais. Fatos como 
esses aumentam a curiosidade acerca de “sociedades digitais” e suas 
peculiaridades. Afinal, inovação, governança, iniciativa privada, prestação de 
serviços públicos e tecnologia digital poderiam atuar em conjunto? Em 2018, foi 
realizado o primeiro evento de grande repercussão sobre GovTechs no Brasil. O 
setor público brasileiro é marcado por características pejorativas como o excesso 
de burocracia, a pouca flexibilidade e processos administrativos morosos. As 
Govtechs possibilitam pensar em uma atuação ampla do uso da infraestrutura 
oferecida pela tecnologia digital como forma de auxiliar o governo em suas 
tarefas administrativas e na oferta de serviços aos cidadãos. As Govtechs 
propõem soluções através da tecnologia digital para atender as demandas de 
diversos departamentos do governo, visando beneficiar servidores públicos e a 
população. Essas empresas são o resultado da utilização das TICs para sanar 
as necessidades do setor público em diversos níveis. Entre outros fins, os 
serviços oferecidos pelas Govtechs visam o fornecimento de serviços que 
utilizem ferramentas digitais, como a análise do Big Data para soluções às 
demandas dos cidadãos, e a utilização do conhecimento de servidores públicos 
engajados. Diante do exposto, torna-se necessário analisar se as Govtechs, 
parcerias entre o setor público e privado, poderiam gerar soluções que melhorem 
a performance do governo quanto aos serviços públicos e às políticas públicas 
no Brasil. Esse estudo pretende analisar a seguinte questão: a incorporação de 
Govtechs como auxiliares na administração pública poderia aumentar a 
efetividade dos serviços e políticas públicas ofertadas aos cidadãos brasileiros? 
Essa pesquisa teve como ponto de partida a análise doutrinária sobre a temática, 
assim como a análise das experiências e resultados obtidos em países que 
investem na parceria entre governo e Govtechs. O método aplicado no 
desenvolvimento da pesquisa em curso é o método indutivo, isso é, partiu-se de 
dados particulares para chegar-se a uma conclusão geral. Os resultados parciais 



da presente pesquisa demonstram que, apesar dos desafios trazidos pelas 
especificidades brasileiras, tanto o Estado quanto os cidadãos seriam impactos 
positivamente diante de um governo digital. 
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