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RESUMO 

 

A dissertação investiga o ecossistema brasileiro de GovTech, os modelos de 

desenvolvimento e as formas de financiamento. O objetivo principal consistiu em 

entender as características políticas, jurídicas, econômicas e tecnológicas do fenômeno. 

Para isso, foi realizado uma prospecção das GovTechs nacionais durante o período de 22 

de novembro de 2019 a 20 de abril de 2020. Para uma análise mais detida, o trabalho se 

debruça sob um estudo de caso da plataforma Movimento “Brasil Sem Corona”, uma 

iniciativa da GovTech Colab. A dissertação argumenta pela importância de políticas 

públicas para fortalecer o ecossistema GovTech, pela importância de entendimento mais 

sistemático do processo de desenvolvimento de iniciativas de democracia digital e, em 

relação ao estudo de caso, problematiza as possibilidades de uso dos dados oriundos do 

“Brasil Sem Corona” para a organização da resposta à pandemia da Covid-19. Os dados 

foram coletados das seguintes fontes: a) levantamento das GovTechs nacionais 

reconhecidas pelo BrazilLAB; b) documentos oficiais produzidos pela iniciativa “Brasil 

Sem Corona”; c) análise da interface da plataforma “Brasil Sem Corona”; e d) banco de 

dados com informações referentes aos usos do “Brasil Sem Corona” por parte dos 

cidadãos e dos resultados decorrentes do processo participativo; e) entrevista 

semiestruturada realizada com o coordenador de operações da Colab e desenvolvedor do 

“Brasil Sem Corona”; e f) análise de reação dos usuários do aplicativo a partir de dados 

coletados no Google Play Store com o auxílio de ferramenta Appbot, no período entre 20 

de março e 2 de novembro de 2020. Os resultados mostram que as GovTechs surgem com 

a proposta de fazer a mediação entre a gestão pública e os problemas públicos, agindo 

geralmente a partir da identificação da incapacidade dos governos de produzir respostas 

adequadas ou suficientes para os problemas que dizem respeito à vida social e política. 

Em relação ao estudo de caso da plataforma “Brasil Sem Corona”, observamos uma 

reconfiguração das condições para a participação, que altera mesmo seu significado e 

possibilidade de influência no processo de tomada de decisão por parte dos gestores 

públicos. Essas novas condições são observadas tanto nas novas formas de comunicação 

política em ambientes digitais, mas também no modelo de negócio das GovTechs que 

apresenta um determinado entendimento de exercício da cidadania. Durante a pandemia, 

os cidadãos puderam participar como parte pessoalmente interessada, uma vez que se 

entenda a iniciativa como prestação de serviço de saúde, mas também como fonte de 

dados para subsidiar a tomada de decisões.  

 

Palavras-chave: GovTechs. Democracia Digital. Participação on-line. “Brasil Sem 

Corona”.  

 
 
 
 
 
 
 



RODRIGUES, C. C. S. The GovTech ecosystem and the development of digital 

democracy initiatives: a case study of the Brasil Sem Corona Movement. 130 f. Thesis 

(Master's degree) – Contemporary Communication and Culture, Faculty of 

Communication, Federal University of Bahia, Salvador, 2020. 
 

ABSTRACT 

 

The dissertation investigates the Brazilian GovTech ecosystem, the development models 

and the forms of financing. The main objective was to understand the political, legal, 

economic and technological characteristics of the phenomenon. To this end, a survey of 

national GovTechs was carried out during the period from november 22, 2019 to april 20, 

2020. For a closer analysis, the work focuses on a case study of the Movimento “Brasil 

Sem Corona” platform, an initiative of GovTech Colab. The dissertation argues for the 

importance of public policies to strengthen the GovTech ecosystem, for the importance 

of a more systematic understanding of the process of developing digital democracy 

initiatives and, in relation to the case study, problematizes the possibilities of using data 

from “Brasil Sem Corona” for organizing the response to the Covid-19 pandemic. Data 

were collected from the following sources: a) survey of national GovTechs recognized 

by BrazilLAB; b) official documents produced by the “Brasil Sem Corona” initiative; c) 

analysis of the “Brasil Sem Corona” platform interface; e d) database with information 

regarding the uses of Brazil Without Corona by the citizens and the results resulting from 

the participatory process; e) semi-structured interview with Colab's operations 

coordinator and developer of “Brasil Sem Corona”; e f) reaction analysis of the users of 

the application from data collected on the Google Play Store with the aid of the Appbot 

tool, in the period between march 20 and november 2, 2020. The results shown that the 

GovTechs come up with a proposal to mediate between public management and public 

problems, usually from the identification of the inability of governments to produce 

adequate or sufficient responses to problems that concern social and political life. 

Regarding the case study of the “Brasil Sem Corona” platform, we observed a 

reconfiguration of the conditions for participation, which even changes its meaning and 

the possibility of influence on the decision-making process by public managers. These 

new conditions are observed both in the new forms of political communication in digital 

environments, but also in the business model of GovTechs, which presents a certain 

understanding of the exercise of citizenship. During the pandemic, citizens were able to 

participate as a personally interested party, once the initiative is understood as providing 

health services, but also as a source of data to support decision making. 
 

Keywords: GovTechs. “Brasil Sem Corona”. Plataforma digital. Democracia. 
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INTRODUÇÃO 

 

A partir do uso massivo da internet no Brasil, surgiu a expectativa de que as 

tecnologias da informação e comunicação proporcionariam uma onda de democratização 

ao passo que viabilizariam o acesso dos indivíduos a qualquer tipo de informação, 

principalmente política, por meio das plataformas. Dentre as transformações no campo 

da democracia, com a ampliação do acesso à internet e à comunicação, precisamos 

compreender os efeitos, provocados pelo uso das plataformas on-line, na democracia 

(GOMES, 2018). 

Organizações da sociedade civil, movimentos sociais, coletivos, universidades e 

fundações, percebendo o potencial das tecnologias digitais, têm investido no estudo e 

desenvolvimento de soluções digitais. Neste ambiente, é comum a disponibilização dos 

códigos das aplicações para que outras instituições possam implementar a mesma 

iniciativa em outro contexto ou usem como parte de aplicações novas. Esses atores, 

inclusive, não hesitam em colaborar com governos em situações que estes demandam a 

solução de algum problema. Temos visto a proliferação de encontros de especialistas, 

nomeados como hackathons, para a resolução de problemas na esfera da cidadania 

relacionados ao Estado ou não (DOIMO, 2019; MITOZO, 2014). 

Ao mesmo tempo, em todo o mundo, empresas têm se movimentado para criar 

produtos e soluções digitais para governos. Estas empresas têm se autodenominado 

coletivamente como GovTechs. As GovTechs são tecnologias de governo constituídas por 

empresas privadas com o propósito de oferecer serviços eficientes, rápidos e tecnológicos 

para solucionar problemas de interesse público. No Reino Unido, país que mais investe 

em GovTechs no mundo, existe um fundo de investimentos especializado em startups 

deste setor: o Public.io, que organiza eventos, publicações e faz lobby para que governos 

adotem soluções digitais. No Brasil, existe uma organização com atuação semelhante 

denominada BrazilLAB e que possui, em sua cartela de clientes, prefeituras de capitais, 

tais como São Paulo, Belo Horizonte e Curitiba.  

Para a política democrática, no melhor dos contextos, a mudança pode levar a uma 

revitalização dos processos e instituições representativas, favorecida pelas tecnologias 

digitais e engendrada por um novo sistema de produção e reprodução do capital, como é 

apresentado por Callon (2004, p. 65). O que antes era denominado CivicTech agora é 
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GovTech, com acréscimos e perdas. Perde a ênfase da iniciativa da sociedade civil e ganha 

destaque dos fundos de investimentos e da atuação de empresas.  

   O que todas as GovTechs têm como objetivo comum é proporcionar interações 

diretas de informações e vínculos entre os atores públicos e os cidadãos. Como mercados, 

elas selecionam mercadorias, gerenciam informações e estabelecem os preços de seus 

serviços (MAIA, 2011; SRNICEK,2017). 

A necessidade de criação de novos canais de serviços, para absorver e processar 

as contribuições e reivindicações dos cidadãos reconfigura práticas participativas 

institucionais. Por isso, considera-se importante refletir acerca das características 

adequadas que devem marcar tais dispositivos. Nesta dissertação, a plataforma é 

apresentada como a estrutura que processa as interações a partir da leitura, conteúdo e 

publicações que são utilizadas pela sociedade civil e empresas público-privadas para 

desenvolver suas respectivas iniciativas (D'ANDRÉA, 2020). 

A partir da disseminação da Covid-19 no Brasil, a startup GovTech de 

participação social Colab, desenvolvida para solucionar problemas públicos, identificou 

uma oportunidade em auxiliar os governos locais sobrecarregados e sem aporte 

tecnológico no mapeamento do avanço dos casos no país. O Movimento “Brasil Sem 

Corona” trata-se de uma iniciativa criada pela junção da Colab com a startup Epitack, 

especializada em mapeamento de pandemias por meio da vigilância participativa e 

fiscalização cidadã. Ao todo, a iniciativa somou 18.561 usuários, média de 2,719.96 

reports por Unidade Federativa (UF). O questionário sindrômico, primeiro passo da 

iniciativa, foi respondido por 73.439 pessoas, considerando também os usuários antigos 

ativos no aplicativo Colab. 

A Colab é uma das plataformas de GovTech mais influentes do país e que ajuda a 

moldar o entendimento coletivo sobre o próprio fenômeno. De toda forma, é necessário 

destacar que as tecnologias nunca são neutras, são projetadas, modeladas e socialmente 

modificadas de acordo com discursos que são frequentemente e profundamente políticos 

e hegemônicos (COLEMAN, 2005).  

Por exemplo, as práticas do design e dos mecanismos de pesquisa expressam 

preocupação com: as formas com que desenvolvedores, designers e produtores de 

mecanismos de pesquisa direcionam as limitações tecnológicas; as influências que podem 

entrar em jogo na determinação de inclusões e exclusões sistemáticas em sites e na 

invisibilidade de outros plataformas digitais, como os aplicativos disponíveis em 
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smartphones. O encapsulamento da web atua como agrupamento de dados em 

infraestruturas tecnológicas particulares de alcance local e governadas a partir de lógicas 

empresariais inscritas em algoritmos, e que reordena práticas e desafios da comunicação 

política (ALVES, 2020).  

Os sistemas algorítmicos incorporam um conjunto de estratégias. A concepção de 

algoritmo adotada se refere a uma instrução passo-a-passo de como resolver uma tarefa 

de forma programada, que leva em conta os dados gerados pelos usuários, ao passo que, 

frequentemente, o código tem como princípio acomodar interesses pessoais, a partir das 

experiências dos usuários na plataforma, que por sua vez está preocupada em garantir a 

melhor experiência para o usuário (BUCHER, 2018). 

É através de suas interfaces, algoritmos e protocolos que a Colab monitora as 

interações do usuário, incentivando algumas e desencorajando outras conexões. A 

mudança fez sentido em termos econômicos, mas também em mais informações refinadas 

dos clientes. Essas características fazem das plataformas modelos de negócios 

fundamentais para extrair e controlar dados (LEMOS, 2020). A representação política em 

plataformas atesta que, se a democracia pode ser explicada com a definição das regras do 

jogo, a participação dos cidadãos não é um jogo neutro, mas um modo de ação política 

orientado por interesses em um ambiente que carece ainda de ser entendido. 

 

Objetivos, questões de pesquisa e considerações metodológicas 

 

A presente pesquisa tem como objetivo central analisar o ecossistema de GovTech 

no país, suas condições de desenvolvimento e as formas de financiamento. Para uma 

análise mais detida, o trabalho se debruça sob um estudo de caso da plataforma 

“Movimento “Brasil Sem Corona””, uma iniciativa da GovTech Colab e que tem 

diferentes funcionalidades. 

A iniciativa escolhida para o estudo de caso busca reunir cidadãos, gestores da 

burocracia estatal e, em alguns casos, representantes políticos eleitos. As problemáticas 

são colocadas em cena por iniciativa de cidadãos individuais ou por coletivos da 

sociedade civil. Tratam-se de mecanismos potencialmente inclusivos, por mais que 

tenhamos sempre que considerar os efeitos da falta de acesso à internet e as limitações 

que ocorrem pela falta de conhecimento quanto ao manuseio do aplicativo, bem como a 

dificuldade para entender a proposta de cada funcionalidade. 
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Argumentamos também que os elementos tecnológicos e a dinâmica econômica 

das plataformas on-line orientam as condições nas quais se dará a interação do usuário e, 

ao longo do tempo, moldam as normas sociais dos ambientes que constituem. Esse 

argumento, contudo, não implica ignorar as possibilidades de ação criativamente 

articuladas pelos usuários de uma determinada plataforma. Embora a arquitetura da 

plataforma ofereça um uso específico e os usuários geralmente recebam um conjunto 

determinado de opções possíveis, eles não são fantoches da dinâmica tecno-comercial 

inscrita em uma plataforma (VAN DIJCK, POEEL, WAAL, 2018). Tratam-se de 

fenômenos que caracterizam o atual estado da cultura digital, direcionando para a 

expansão das plataformas digitais na mediação do cotidiano. A mediação por plataforma 

acontece, principalmente, através da ação de sistemas algorítmicos performativos que 

atuam na organização da vida social (LEMOS, MARQUES, 2019). 

As plataformas monitoram as interações do usuário, incentivando alguns 

comportamentos e desencorajando outros. As plataformas fazem sentido em termos 

econômicos, mas também em informar por meio de conteúdo dos clientes e para a 

influência nos comportamentos sociais. As plataformas extraem dados dos processos 

naturais, por exemplo, das condições climáticas, dos processos de produção, como as 

linhas de montagem e de outras empresas e usuários como rastreamento web e dados de 

uso. Essas características fazem das plataformas um modelo de negócio fundamental para 

extrair e controlar dados (SRNICEK, 2017; VAN DIJCK, POEEL, WAAL, 2018). 

Um ponto fundamental para o campo da participação política on-line diz respeito 

à conexão com o sistema político e aos modos como os inputs dos cidadãos são levados 

em consideração no processo de tomada de decisão (MEDAGLIA, 2012). A Colab tem 

como estratégia aproximar-se dos gestores públicos, até mesmo para vender o acesso à 

plataforma, de modo que possam responder diretamente às demandas dos cidadãos. Por 

um lado, a plataforma precisa que as publicações dos usuários tenham visibilidade 

suficiente para que os gestores a percebam como relevante. Por outro lado, não seria 

interessante que as demandas apresentadas pelos usuários superassem a capacidade 

estatal, questionassem as políticas implementadas ou as escolhas políticas dos gestores.  

A dissertação é orientada pela preocupação com o ritmo de crescimento do uso de 

plataformas para fins de interesse público e político, assim como compreender como elas 

podem ajudar e contribuir para além de uma democracia unicamente voltada para o 

apertar de botões e, ainda, para que possa efetivamente discutir as possibilidades para a 
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política nacional. Parece bastante comum a ideia de que as convicções e representações 

podem ser importantes para promover ou desestimular a participação civil na política 

(GOMES, 2005). A partir da impressão do público de que a sua intervenção política pode 

fazer alguma diferença na condução de direções a decisões acerca dos negócios públicos, 

possivelmente resultará em motivação para produzir intervenções mais constantes e mais 

qualificadas. 

Considerando o predomínio da lógica comercial das plataformas e da expectativa 

de que os governos possam estimular o desenvolvimento de soluções ditais para 

problemas comuns, apresentamos as seguintes questões de pesquisa:  

 

Como o contexto político, jurídico, econômico e tecnológico influenciam o 

desenvolvimento das GovTechs no Brasil? Como a cultura de uso de ambientes digitais 

e novas habilidades de participação influenciam os usuários de GovTechs? A iniciativa 

ganha importância com a dificuldade dos governos em mapear os casos de Covid-19 no 

Brasil? De que modo o “Brasil Sem Corona” pode contribuir para a mediação entre as 

demandas e necessidades dos cidadãos e as ações dos governos?  

 

A expectativa é que os cidadãos deixem de ser apenas usuários-clientes do serviço 

público e passem a ter mais agência no processo de produção de soluções para os 

problemas que impactam a coletividade. A expansão do ecossistema de plataformas 

GovTech é impulsionada pela atratividade dos serviços a partir da perspectiva do usuário. 

Se um serviço demonstrar ter capacidade de atrair consumidores ou fornecedores para a 

plataforma, a empresa pode desenvolver as ferramentas para fazê-lo.  

Neste mercado, a reação dos usuários é avaliada por meio da expressão de ideias 

e preferências transformadas em dados e, assim, em mercadoria. Toda ação realizada por 

um usuário da Colab, não importa o quão minucioso seja, é útil para reconfigurar 

algoritmos e otimizar processos. Ao mesmo tempo, a plataforma da Colab trouxe outras 

formas de os indivíduos terem suas vozes na esfera pública ouvidas.  

A plataforma criou condições para a articulação com a esfera pública digital, 

buscou garantir visibilidade para a pauta do monitoramento da Covid-19 no Brasil e a 

participação dos cidadãos como agentes nas decisões sobre as ações públicas durante a 

pandemia, em especial, as políticas sociais desenvolvidas pela administração pública 

municipal. As novas abordagens políticas que emergiram como terceira via, e 
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participação empoderada, conceberam a esfera civil como a que tem capacidade de 

corrigir as falhas das políticas anteriores. 

Para investigar a iniciativa “Brasil Sem Corona”, considerou-se o contexto do 

ecossistema de GovTechs no Brasil de acordo com o Selo BrazilLAB, realizou-se uma 

prospecção das GovTechs nacionais elaborada durante o período de 22 de novembro de 

2019 a 20 de abril de 2020, e investigou-se o contexto político das GovTechs na 

administração pública brasileira, o contexto de investimentos econômicos, mobilização 

de recursos para solucionar problemas públicos, e o contexto tecnológico que caracteriza 

o atual estado da cultura digital voltado para a expansão de plataformas de comunicação 

política.   

Para a realização da pesquisa exploratória qualitativa, foram definidas algumas 

dimensões analíticas a serem investigadas empiricamente. Foram consideradas as 

seguintes dimensões: a) democrática: representação, engajamento e transparência; b) 

procedimental (inclusividade, racionalidade, responsividade); c) sociotécnica: relevância 

e legitimidade, clareza do conteúdo, segurança, usabilidade e capacidade de respostas; d) 

de inovação: novos serviços e melhorias nos existentes; e) de participação: formas de 

interação com os usuários; e f) captação de recursos: o valor recebido, fontes e modos de 

financiamento. 

 

Tabela 1 – Critérios de avaliação de cada uma das dimensões analíticas 

 

Dimensão Critério Definição 

Democrática Representação A participação deve apoiar, complementar ou 
aprimorar as atividades do governo representativo. 

Engajamento As ferramentas devem incorporar e proporcionar 
oportunidades de negociação, mediação e 

construção de consenso. 

Transparência Os processos de tomada de decisão por meio da 
iniciativa devem ser transparentes. Os participantes 

devem ter informações suficientes para entender o 

funcionamento da plataforma e a importância da 

própria ação dentro do processo de participação. 

Procedimental Inclusividade O processo deve criar condições para incluir todos 

os concernidos. 



20 

 

 

Racionalidade Deve prover o cidadão de boas informações sobre o 

projeto a fim de que as opiniões sejam bem 

embasadas. 

Responsividade Informar os participantes sobre o recebimento das 

sugestões, resposta e o impacto destas nas decisões 

das autoridades locais. 

Sociotécnica Relevância e 

legitimidade 

Atender às necessidades dos cidadãos e de sua 

comunidade. 

Usabilidade Facilidade com que o usuário desempenha as 

funções oferecidas pela ferramenta a fim de concluir 

sua participação. 

Inovação em 

serviços 

Criação de serviços 

ou melhoria na 

qualidade dos já 
existentes. 

Desenvolvimento de novos serviços, processos, 

soluções ou interfaces que abordem novas questões 

ou novas soluções para velhas questões que dizem 
respeito à vida social e política. 

Participação Modos de 

engajamento 

Interessa entender como a plataforma faz a mediação 

entre a participação e a influência política no Estado 

e em outros atores. 

Captação de 

recursos 

Método e valor 

recebido 

Métodos para captar recursos, investimentos 

privados ou públicos, para financiar o 

desenvolvimento e trabalho da iniciativa. Os 
recursos podem ser adquiridos por contratação para 

prestação de serviço, financiamento de fundações e 

empresas, editais públicos, entre outros. 

 
Fonte: Elaboração própria. 

 

A condução da pesquisa se deu por meio de: a) levantamento das GovTechs 

nacionais reconhecidas pelo BrazilLAB; b) documentos oficiais produzidos pela 

iniciativa “Brasil Sem Corona”; c) análise da interface da plataforma “Brasil Sem 

Corona”; e d) banco de dados com informações referentes aos usos do “Brasil Sem 

Corona” por parte dos cidadãos e dos resultados decorrentes do processo participativo; e) 

entrevista semiestruturada realizada com o coordenador de operações da Colab e 

desenvolvedor do “Brasil Sem Corona” com o intuito de abordar a importância das 

políticas públicas para fortalecer o ecossistema GovTech, o processo de desenvolvimento 

da iniciativa, falhas de gerenciamento e das possibilidades de uso dos dados oriundos do 

“Brasil Sem Corona” para a organização da resposta à pandemia da Covid-19; e f) análise 

de reação dos usuários do aplicativo a partir de dados coletados no Google Play Store 
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com o auxílio de ferramenta Appbot, no período entre 20 de março e 2 de novembro de 

2020. 

Foram investigadas as reações dos usuários do “Brasil Sem Corona” na plataforma 

Colab no Google Play Store, ambiente que comporta aplicativos do sistema operacional 

Android, sistema com mais acessos no país devido a ampla comercialização e baixo custo 

dos smartphones. Utilizou-se o auxílio da ferramenta Appbot de análise de dados no 

período de 20 de março de 2020, data início do “Brasil Sem Corona”, a 2 de novembro 

de 2020, data de pausa da iniciativa devido às eleições municipais de 2020, no qual 

identificamos as avaliações dos comentários, a porcentagem de avaliações, palavras mais 

utilizadas e cronologia de sentimentos dos usuários durante a pandemia da Covid-19. 

O ecossistema GovTech traz consigo um crescente papel das empresas de 

tecnologia como agentes ativos nos processos políticos devido à colaboração direta com 

campanhas e interações problemáticas com usuários e organizações de notícias 

(GORWA, 2019). A GovTech Colab apresenta outras formas de os indivíduos 

participarem, complementa um ecossistema no mercado financeiro de plataformas 

digitais e coloca em questão o valor democrático nesse ambiente.   

A iniciativa “Brasil Sem Corona”, empreendimento com parcerias entre 

autoridades públicas e agentes privados, têm uma construção institucional híbrida e metas 

destinadas a gerar um bem coletivo e fazer avançar interesses gerais e públicos. Novas 

rotas para a participação política, em que atores cívicos estabelecem parcerias com 

agentes do governo e, mesmo, do mercado, estão se expandindo, enquanto outras formas 

mais tradicionais de participação encontram-se em declínio (MAIA, 2011, p. 65). A 

iniciativa “Brasil Sem Corona” traz consigo, mediante a mobilização de indivíduos, o 

fortalecimento da relação com as autoridades públicas (GUMBRECHT, 2010; FUCHS, 

2014). 

 

Estrutura da dissertação 

 

A dissertação está estruturada em quatro capítulos: dois capítulos de 

fundamentação e discussão focado na análise empírica. O primeiro capítulo aborda as 

questões teóricas sobre o que entendemos sobre democracia digital por meio de uma 

revisão bibliográfica e de documentos governamentais. Este capítulo é subdividido em 

três partes. Na primeira, constrói-se as definições de iniciativas de democracia digital, 
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bem como o que entendemos por iniciativas de democracia digital, abordando as 

diferenças com a concepção de governo eletrônico. Na segunda, o que compreendemos 

por GovTech, as startups e seus tipos, e a especificidade das GovTech. No terceiro, 

discorreu-se sobre os modelos de desenvolvimento de iniciativas de democracia digital, 

com a preocupação em identificar o desenvolvimento por Universidades e Think Tanks, 

também por governos, por atores da sociedade civil e pelas GovTechs. 

 O segundo capítulo da dissertação dedica-se a um estudo exploratório de todo o 

contexto das GovTechs no Brasil, apresentando os dados gerais e uma prospecção de 

todas as GovTechs certificadas com o Selo BrazilLAB. O capítulo é composto por quatro 

fases. A primeira fase discutiu o contexto político para abordar a demanda por 

modernização da administração pública brasileira e a demanda por aumento da 

porosidade do sistema político às demandas sociais. A segunda fase buscou discutir o 

contexto jurídico para tratar a legislação que circunda as iniciativas de democracia digital 

para tratar de transparência, dados abertos, Lei de Acesso à Informação (LAI), consultas 

públicas por parte das agências reguladoras, Marco Civil da Internet, sistema de compras 

por licitação dos governos e a forma jurídica das GovTechs.  

A terceira fase é dedicada ao contexto econômico para articular a existência de 

uma tendência de mercado, de fundos nacionais e internacionais para o desenvolvimento 

de soluções digitais para problemas sociais. A quarta fase discorre sobre a construção e 

infraestrutura de plataformas de aplicativos, a governança de plataformas no Brasil, 

destacando as plataformas de comunicação política com base na regulação para operar no 

mercado, transparência e proteção dos dados e, por fim, tratar o valor público e interesse 

de mercado. 

O terceiro capítulo se volta mais diretamente ao estudo de caso do “Movimento 

Brasil Sem Corona”. No primeiro momento, é apresentado a GovTech Colab, seus 

principais destaques no mercado, o funcionamento da interface do aplicativo e o trabalho 

desenvolvido para governos locais. Para tanto, realizamos uma análise das reações dos 

usuários do “Brasil Sem Corona” na plataforma Colab no Google Play Store e, então, 

analisamos a iniciativa “Brasil Sem Corona” a partir da análise da ferramenta e 

metodologia utilizada para o desenvolvimento da iniciativa.  

O quarto capítulo realiza um estudo que apresenta a contribuição do “Brasil Sem 

Corona” e o ecossistema das GovTechs no país para a democracia digital. Para cumprir 

este objetivo, realizamos uma entrevista semiestruturada com o coordenador de operações 
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da Colab e também um dos responsáveis pela iniciativa “Brasil Sem Corona”. Com a 

entrevista, conseguimos obter dados qualitativos sobre as políticas públicas para o 

fortalecimento do ecossistema GovTech, o relacionamento entre a Colab e os governos 

locais, processo de desenvolvimento da iniciativa, as falhas de gerenciamento e o uso de 

dados gerados da iniciativa para a organização da resposta à pandemia. 
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1º CAPÍTULO – O DESENVOLVIMENTO DE INICIATIVAS DE 

DEMOCRACIA DIGITAL: O PAPEL DAS GOVTECHS 

 

A internet é percebida como espaço democrático e engendra novas formas de ação 

política, inclusive na promoção da aproximação entre a esfera civil e o processo de 

tomada de decisão. A questão central é se as novas tecnologias podem modificar as 

possibilidades de exercer a cidadania em condições melhores para enfrentar interesses 

escusos. Os avanços tecnológicos que tencionam as questões públicas trazem novas 

possibilidades para os cidadãos, mas também para as empresas. Estas encontram espaço 

para investimento em ferramentas digitais, sites e aplicativos de celulares para 

desempenharem várias atividades que dizem respeito à dimensão política da vida. O 

termo GovTech é empregado para nomear as empresas privadas que têm desenvolvido 

produtos e prestado serviços digitais com o objetivo de melhorar os processos da gestão 

da coisa pública, a prestação de serviços públicos e a promoção da interação entre 

sociedade e as instituições do Estado (DESMOND; KOTECHA, 2020). 

O ecossistema GovTech do Reino Unido apresenta empresas importantes do 

mercado financeiro que incluem desenvolvedor de algoritmos de aprimoramento da 

vigilância, plataformas de aconselhamento para médicos e pacientes, plataforma de 

assistência médica on-line para assistência domiciliar, até empresas que utilizam novas 

tecnologias para fornecer contas bancárias voltadas para apoiar os mais pobres e 

marginalizados da sociedade.  

Atualmente, o Reino Unido é reconhecido como o principal mercado de GovTechs 

do mundo. As reformas governamentais, especialmente desde 2010, deram condições 

para o Reino Unido adotar um papel de liderança neste setor. O relatório State of the UK 

GovTech Market, publicado em maio de 2020 pela PUBLIC1, instituição que trabalha 

com startups líderes, investidores e administração com o objetivo de transformar a 

Alemanha e a União Europeia no ecossistema GovTech líder em todo o mundo, reúne 

experiência do setor público, tecnologia e finanças para ajudar a resolver problemas 

públicos por meio da tecnologia. Estima-se que o mercado GovTech valha US $ 400 

bilhões em todo o mundo. A extensão e a diversidade do empreendedorismo das GovTech 

 
1Saber mais sobre o State of the UK GovTech Market. Disponível em: 

<https://www.public.io/de/insight/research/state-of-the-uk-govtech-market/>. Acesso em: 18 de fev. de 

2020. 
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ficam evidentes na lista Public 100, que é um dos levantamentos mais amplos das 

empresas de GovTech do Reino Unido. As empresas atuam em diferentes frentes, desde 

o gerenciamento de tráfego e odontologia, até a proteção contra inundações (DESMOND; 

KOTECHA, 2020), só para citar alguns exemplos. 

O relatório State of the UK GovTech Market demonstra que as restrições 

orçamentárias estão impulsionando o setor GovTech à medida que os governos buscam 

por tecnologias que possam reduzir custos, seja diretamente através da automação, seja a 

partir do aprimoramento do desempenho, seja através da redução de custos. Para o setor 

público, a introdução de novas tecnologias têm um potencial para liberar recursos que 

podem ser transferidos para a linha de frente, seja para clínicas de emergência, bombeiros 

ou escolas. Além disso, as tecnologias digitais têm o potencial de ajudar o setor público 

a evitar custos por meio de intervenções preventivas baseadas em dados. Por exemplo, 

reduzir o número de pessoas que vão às emergências médicas porque receberam 

informações mais precisas on-line, ou melhorar a frequência às escolas por meio de redes 

de apoio on-line ponto a ponto. À medida que os cidadãos esperam mais serviços on-line 

24 horas por dia, sete dias por semana, e a demografia do Reino Unido muda para uma 

população maior e mais velha, a prestação de serviços modernos e de baixo custo se torna 

cada vez mais importante (DESMOND; KOTECHA, 2020). 

O crescimento e a difusão da internet e dos dispositivos móveis é capaz de permitir 

o desenvolvimento e a promoção do engajamento da sociedade em busca de soluções 

mais participativas (GOMES, 2018). A utilização de projetos com eficiência vai 

determinar, coordenar e conectar recursos necessários para criar melhores condições de 

vida nas cidades, pontuando frequentemente a dimensão econômica. 

No Brasil, desde a década de 1950 existiam políticas para o desenvolvimento 

tecnológico que consideram diretrizes dos planos e programas de governo para o 

desenvolvimento econômico. Mas, foi em 1990 que definitivamente as políticas de 

inovação foram incluídas nas agendas governamentais dos países mais ricos. A tecnologia 

digital faz parte da estratégia governamental e empresarial, construindo novos modelos 

de gestão e de negócios. Nos últimos 10 anos, o país vivenciou o movimento GovTech, 

tornando-se o país com maior número de startups GovTechs na América Latina. O 

destaque do país no continente é a regulamentação dos negócios que são iniciados e o 

desenvolvimento com as tecnologias digitais com a colaboração da universidade 
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(ZAPATA; STIRLING, 2020).  Este crescimento foi possível devido a infraestrutura 

técnica para as startups, disponibilidade de dados abertos e facilitadores de tecnologia. 

Segundo Dominguez e Gerbasi (2020), um elemento promissor para o 

crescimento das startups GovTechs é a crise de confiança entre o setor privado e público, 

fazendo com que os investidores se preocupem em criar associações com o governo. As 

startups no ecossistema GovTech no Brasil tem como o principal desafio adquirir 

financiamento. Existem diversas empresas e fundos de capital de risco disponíveis em 

diferentes setores, mas não especificamente para a GovTech. A colaboração entre 

organismos públicos e setores da iniciativa privada não é novidade, mas o uso da 

tecnologia por parte do Estado está sendo ampliado e institucionalizado de forma que 

dependa menos da própria administração pública, da ação de políticos ou do mercado 

com empresas com visão de longo prazo em suas parcerias com autoridades públicas. 

A existência de GovTechs depende ao menos em parte da existência de políticas 

públicas, incentivos e abertura por parte dos governos, o que podemos sumarizar como 

vontade política, segundo Silva (2019). O fenômeno floresce em um ambiente que tenha 

um sistema coordenado de governança inteligente, um sistema político ativo e disposto a 

escutar o cidadão, de promover o acesso do cidadão às informações geradas por IoT, e de 

um núcleo multidisciplinar de gestores públicos capacitados de forma permanente. No 

entanto, a ideia de um governo tecnológico não é o bastante para conceituar GovTech.  

O ecossistema de GovTechs encontra-se em etapa inicial no Brasil. Existem ao 

menos três frentes que precisam ser consideradas para uma aceleração destas empresas: 

a regulação, a capacitação e o investimento. Os processos de contratação pública não 

podem ser mais concebidos, exclusivamente, do ponto de vista do menor preço. Trata-se 

de implementar uma melhoria institucional e regulatória das startups que evolua junto 

com os empreendedores e empresários que estão focados na resolução dos problemas 

públicos (DOMINGUEZ; GERBASI, 2020). 

Atualmente, a organização brasileira que conecta empreendedores e seus projetos 

com o poder público é a BrazilLAB2. A instituição é uma incentivadora de inovação 

tecnológica na gestão pública, desenvolvimento e capacitação de empresas denominadas 

como startups que visam solucionar problemas vividos pela sociedade. Trata-se de um 

organismo pensado e estruturado por conselheiros e empresários de grandes negócios no 

 
2 Sobre BrazilLAB. Disponível em: <https://brazillab.org.br/olab#quem-somos>. Acesso em: 18 de mar. 

de 2020. 
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país. O BrazilLAB tem como propósito criar condições para facilitar a inovação neste 

setor e financiar empresas que utilizam de mecanismos tecnológicos para responder às 

demandas governamentais. 

As startups são selecionadas pelo BrazilLAB através de processo de seleção que 

consideram a data de abertura da empresa, estágio, código de ética e compliance, balanço 

patrimonial e demonstrações contábeis, número de clientes, proposta de valor, modelo de 

sustentabilidade quando implementada, indicação de duas referências de clientes, 

informações sobre investimentos e prêmios recebidos, bem como acelerações pelas quais 

a startup passou, além de descrição da solução, como a solução impacta o setor público, 

indicadores de impacto e adequação à Lei Geral de Proteção de Dados  (LGPD). Após o 

processo, as startups, denominadas como iniciativas, passam por programas de melhorias 

e capacitação de gestão e recebem o Selo GovTech.  

As iniciativas ajudaram a desenvolver um ecossistema de inovação tecnológica 

para conquistar os objetivos finais o mais rápido possível. Ao mesmo tempo que constrói 

a tecnologia, constrói também melhores condições para os negócios. Neste ponto, 

precisamos lembrar que as tecnologias nunca são neutras, são projetadas, modeladas e 

socialmente modificadas, mas as condições de seu desenvolvimento ajudam a explicar 

em grande medida suas características, por isso a motivação para esta pesquisa. Não 

podemos perder de vista que, nestas condições, uma startup GovTech tem um risco 

considerável e precisa levar em conta as habilidades digitais médias e os interesses mais 

frequentes entre os potenciais usuários. 

Para a análise de possíveis contribuições das GovTechs para a democracia, 

precisamos olhar para o fenômeno a partir de um conjunto de considerações maior e 

anterior que têm sido registradas pela literatura especializada sobre internet e democracia 

como democracia digital (GOMES, 2018). As tecnologias digitais abriram a 

possibilidade, que pode se materializar ou não, de fazer com que a participação da 

cidadania seja considerada pela esfera política. O termo democracia digital nomeia as 

possibilidades e oportunidades democráticas instauradas pela infraestrutura tecnológica 

das redes de computadores e smartphones (GOMES, 2005). 

A expectativa é que iniciativas de democracia digital desenvolvidas por GovTechs 

possam contribuir em diferentes frentes para a mitigação das crises atuais da democracia. 

O diagnóstico dá conta de que a crise do modelo de democracia representativa atual é 

sustentada por falhas no modo como as instituições e atores estatais se afastam da esfera 
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civil e da esfera pública. Para Desmond e Kotecha (2020), as iniciativas atuais que têm 

como fim promover a democracia digital ajudaram a desenvolver um ecossistema de 

inovação tecnológica para conquistar os objetivos de permitir que os governos 

transformem os serviços públicos, fornecendo soluções inteligentes diretamente aos 

cidadãos. 

O papel das GovTechs para o benefício da democracia pode ser verificado na 

capacidade de aumentar a participação democrática, abraçar a diversidade de opiniões e 

capacitar grupos marginalizados, ajudar o acesso a informações de interesse público, a 

ampliação dos atores com possibilidade de manifestar suas preferências e demandas na 

esfera pública, o aumento da igualdade de acesso e participação nos processos políticos, 

o aumento da transparência e prestação de contas por parte do governo e a promoção de 

valores democráticos (KUEHN et al., 2019). 

A democracia digital não está presente em toda iniciativa digital de um regime 

democrático, isso inclui as grandes iniciativas com apoio e ou investimento do setor 

público ou privado, embora o primeiro precise de uma discussão mais ampla. É possível 

identificar as ações de democracia digital através de um estudo para investigar as que 

estão voltadas para corrigir, aumentar ou reforçar a democracia que corresponda com os 

modelos normativos (GOMES, 2011). Entretanto, existe uma tensão entre a concepção 

de democracia digital como extensão qualificada com base na ideia de democracia digital 

como digitalização de democracia nos regimes democráticos que de acordo com Gomes 

(2007) é para corrigir os déficits democráticos e da efetivação de experiências 

democráticas em Estados para reforçar, e corrigir as deficiências da democracia. 

Uma iniciativa de democracia digital é percebida quando uma minoria política da 

sociedade civil aplica recursos no ambiente digital para ser a representação social ou a 

que dispõe de recursos para produzir discussões sobre qualquer tipo de assunto que faça 

parte da esfera política. Os partidos políticos que utilizam as ferramentas digitais para os 

governos incluem a ideia modernização e ampliação das ações políticas. A relevância de 

uma iniciativa de democracia digital é notada, institucionalizada e estruturada para 

fornecer processos mais rápidos com baixo custo (MAIA, 2011; GOMES 2005). 

Os programas cívicos estão desconectados das práticas e prioridades do governo, 

eles podem abordar temas e questões políticas, mas não estão vinculados a processos 

institucionais. Grupos cívicos já usam novas ferramentas de comunicação e 

compartilhamento de informações para promover ações políticas, operar um movimento 
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de oposição ou mobilizar o ativismo comunitário. Programas pioneiros, como o CityScan 

de Connecticut, sugerem formas que essa mudança pode levar se redesenharmos em vez 

de tentar examinar os trabalhos do governo (NOVECK, 2009). A capacidade de usar 

novas tecnologias para organizar o trabalho compartilhado torna possível trabalhar em 

grupos através de fronteiras institucionais e à distância. A capacidade de organizar a 

atividade coletiva põe mais poder nas mãos dos indivíduos, tornando possível que as 

pessoas se organizem e formem equipes em torno de uma grande variedade de objetivos 

e interesses.  

Faz parte do sistema de produção de iniciativas de democracia que as GovTechs 

sejam compreendidas como oportunidades vantajosas para os cidadãos que dela 

participem. Seguindo o argumento de Gomes (2011), é possível que iniciativas precisem 

incluir cálculos de eficiência com propósitos que se relacionem com o seu fim 

democrático, ou com as metas democráticas de fortalecimento da cidadania. Uma 

iniciativa como um orçamento digital, por exemplo, só se converte numa real 

oportunidade se, de fato, assegurar que os resultados da participação produzam efeitos 

sobre o orçamento público e/ou sobre políticas orçamentárias. 

O impacto promovido pelas ferramentas das GovTechs geralmente depende de sua 

popularidade entre os usuários que podem estar sujeitos a intensa concorrência. Muitas 

das ferramentas com maior relevância para os processos democráticos, como por exemplo 

as mídias sociais e plataformas de petição e campanha on-line são amplamente 

dependentes dos efeitos da rede, pois essas plataformas são de maior valor para usuários 

individuais à medida que mais usuários se juntam a eles (DUBOW, 2017). A importância 

crítica da popularidade e dos efeitos da rede levanta uma questão-chave sobre até que 

ponto as preferências do usuário se alinham aos objetivos das iniciativas de democracia 

digital. 

 

1.1 O que entendemos por democracia digital 

 

As teorias democráticas tentam acompanhar o ritmo das circunstâncias e contextos 

políticos. Nota-se o esforço da renovação das teorias democráticas e que vem superando 

a hegemonia do modelo elitista do século passado, atendendo às agendas que valorizam 

e reconhecem a cidadania e a sua relação com o Estado, principalmente quanto ao 

argumento de inclusão e justiça social como parte do projeto de justiça política.  
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A concepção de democracia digital tem sido construída ao longo da história e 

herdou as discussões acumuladas sob outros termos. Gomes, em sua obra “A democracia 

no mundo digital: história, problemas e temas”, de 2018, discute o desenvolvimento da 

democracia digital no Brasil argumentando a partir dos exemplos de assembleias 

eletrônicas (Etzioni, 1972), teledemocracia (Arterton, 1987), democracia eletrônica 

(Varley, 1991), democracia virtual (Hacker; Todino, 1996), ciberdemocracia (Ogden, 

1994), democracia informática (Buchstein, 1997) até chegar em democracia digital (Hale; 

Musso; Weare, 1999). 

Gomes (2018) elucida a discussão sobre democracia baseada em tecnologia em 

uma circunstância em que a teoria democrática se preocupa com a democracia 

participativa. O autor lista os parâmetros para que haja um entendimento do estado da 

questão e analisa as mudanças ao longo do tempo: a) o padrão tecnológico que se tinha 

em determinado momento; b) o estágio de desenvolvimento, inovação e adoção social da 

tecnologia naquela ocasião; c) as particularidades da discussão desenvolvidas naquele 

contexto, os “partidos” e os interesses envolvidos; e d) as referências intelectuais 

consideradas pelos autores de um determinado momento. 

Nos anos de 1960 e 1970, alguns movimentos promoveram importantes 

transformações políticas. Mendonça e Cunha (2018) acrescentam que os movimentos 

sociais estudantis, feministas, pacifistas, ambientalistas, entre outros, contribuíram para a 

expansão do conceito de política e para uma ressignificação da ideia de participação. 

Ganha corpo o argumento de que a atuação política dos cidadãos não poderia se restringir 

ao voto nas eleições. A ideia de autogoverno começa a fazer sentido, a democracia 

precisava sair dos limites do Estado e estender-se pela sociedade, promovendo uma 

experiência mais pregnante de igualdade política.  

Os anos 1970 podem ser tomados como marco de um movimento da pesquisa 

acadêmica e do imaginário social sobre possíveis contribuições da tecnologia para a 

configuração de arranjos democráticos mais satisfatórios para os cidadãos. A academia, 

mais precisamente os acadêmicos, membros de organizações sociais, tinha como foco 

estudar os efeitos das denominadas novas tecnologias viabilizadas por cabo, satélite, 

televisão interativa, computadores e videoconferências telefônicas para tratar de 

democracia ou projetos experimentais na participação democrática (GOMES, 2018). 

Em 1980, uma abordagem teórica da contribuição da tecnologia para a democracia 

lida com o que Gomes (2018) vem chamar de polarização entre os defensores de 
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teledemocracia, que são os admiradores da democracia por meio da tecnologia, e os 

céticos ou críticos da sugestão da teledemocracia e da noção de que a tecnologia possa 

alterar a democracia existente. É neste período que a discussão ganha corpo na academia 

a partir do aumento da quantidade de publicações acadêmicas sobre o tema. Este período 

para os acadêmicos somente era considerado como importantes a televisão a cabo e 

interativa voltados para a participação, enquanto os computadores, telefones e fax eram 

associados como auxiliares. 

A segunda metade da década de 1990 é conhecida como o momento da virada 

comercial da internet, em que o padrão da internet reservada a acadêmicos é substituído 

pela internet popular, mas também a expansão rápida da sua popularização. A discussão 

conceitual dá continuidade ao debate da década anterior, só que dessa vez com maior 

lucidez e com as primeiras tentativas de se organizar o campo de debate (GOMES, 2018). 

A partir de 1996, a perspectiva sobre observações tecnológicas começa a mudar. 

Para Gomes (2018), a televisão deixa de estar em foco para dar espaço para o computador 

e a internet. Projetos experimentais substituíram a democracia à distância pela expressão 

democracia eletrônica ou também citada ciberdemocracia e democracia virtual. É neste 

ano que a concepção de democracia digital recebe atenção quando pesquisadores 

identificaram a importância social e científica sobre o tema, principalmente para a 

política.  

Entre 1996 e 1999 há um salto importante em números de publicações comparadas 

com o período de 1972 e 1995. Nos anos de 1996 a 2005 não é um momento homogêneo, 

nem do ponto de vista da inovação tecnológica nem dos usos sociais da tecnologia, e tudo 

isso se reflete no tema da democracia eletrônica. Os principais subtemas da democracia 

digital, segundo Gomes (2018), eram a participação, a esfera pública e a exclusão. Logo 

depois, a transparência aparece no período em tela, mas até 2004 o tratamento conceitual 

da democracia digital predomina sobre todos os subtemas. Depois de 2004, há uma 

inversão de tendência quando os outros temas da democracia digital começam a 

predominar sobre a teoria geral da e-democracia para superá-lo entre 2006 a 2008.  

Durante o período de 2006 a 2015 a tendência da nova internet se consolidou, 

caracterizando-se pelo crescimento dos sites de relacionamentos mais tarde popularizados 

como sites de redes sociais e sites de compartilhamento de fotos, vídeos e outros que hoje 

são chamadas de mídias sociais para Gomes (2018). A internet de aplicativos e a internet 

móvel foi o resultado da ideia de inovação no período de site e web clássica, a noção 
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principal no mercado era de que a web 2.0, interativa e colaborativa pudessem convergir 

ideias comunitárias no ambiente tecnológico.  

Seguindo o argumento de Gomes (2018), a internet baseada em dispositivos 

móveis, conexão permanente e aplicativos de mídias digitais se aproxima das novidades 

nas comunicações eletrônicas que foi substituído pelos prefixos smart, como smart TV, 

smartphone, smart cities, smart gov, smart democracy, em de mobile, como m-

government e m-democracy e pelos adjetivos 2.0 e 3.0. E com os anos, os big data são 

descobertos como grandes bancos de dados digitais que, ao serem coletados, processados 

e utilizados, prometem nos apresentar tudo sobre todas as informações buscadas, 

estabelecendo assim as normativas dos dados governamentais abertos a serviço da 

sociedade.  

Com a consolidação da ideia de democracia digital, a idade da teoria da e-

democracia foi superada e a abordagem tende a ser cada vez mais prática, aplicada e 

segmentada. Problemas relacionados a modelos tecnológicos, a características específicas 

de soluções digitais empregadas ou estudos de experimentos como projetos, iniciativas 

implementadas e de experiências como formas de usos das tecnologias digitais, 

espontâneas, com incidência ou aplicação para a democracia, tendem a concentrar a 

atenção nos próximos anos.  

A tendência à autonomia dos temas deve continuar transformando ao menos 

alguns deles em campos específicos, como a evolução da concepção de CivicTech para 

GovTech para demonstrar uma nova conjuntura atual em que empresas utilizam as 

tecnologias para trabalhar para governos. Entre 2018 e 2019, o Banco de 

Desenvolvimento da América Latina (CAF) e o BrazilLAB introduziram a consciência 

de democracia digital como um dos principais objetivos das GovTechs no país para 

identificar regulamentos, políticas públicas e iniciativas em várias capitais que, devido ao 

seu impacto na promoção da inovação, poderiam ser considerados melhores práticas para 

o descendimento de GovTech na região. 

A democracia digital tem origem na digitalização das democracias e/ou na 

configuração digital dos Estados democráticos (GOMES, 2007). Essa ideia está 

relacionada à abordagem factual da democracia e da democracia digital, que existem nos 

regimes democráticos de governo, e passa a estar presente nas iniciativas políticas, de 

governos do Estado e na produção de leis e justiça, incluindo o ambiente digital como 

uma área relevante para atuação política. 
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Para Gomes (2018), a democracia digital na segunda década do século XXI 

introduz uma discussão que não está mais direcionada nas possibilidades gerais da 

democracia eletrônica, mas se desenvolveu em diferentes questões sobre os diversos 

subtemas, cada um deles com suas peculiaridades e histórias de consolidação, inclusive 

de forma marcadamente interdisciplinar. Percebe-se a superação do ideário elitista, mas 

não tão distantes das iniciativas e das práticas em muitos casos. 

A democracia digital está passando por um processo de democratização, incluindo 

novos atores, ao passo que mais pessoas têm acesso a dispositivos digitais e à conexão de 

internet. O termo “democratizar” pode significar “massificar” para Gomes (2018), ou 

seja, alcançar um público extenso para além dos públicos presenciais e restritos. E, 

também, formar novos públicos para os assuntos políticos, oferecer mais elementos para 

a formação da opinião e do debate públicos. Uma vez que partidos e facções políticas têm 

canais de comunicação eficientes, os cidadãos têm novas e mais eficientes formas de 

acesso à autoridade política.  

A democracia digital representa uma oportunidade de superação das limitações 

atuais da democracia liberal. A expressão “democracia digital” é referência para 

experiências, iniciativas e práticas políticas relacionadas às instituições da democracia e 

ao modo democrático de ação política por parte da sociedade. A democracia digital é o 

conjunto dos recursos, ferramentas, projetos, experimentos, experiências e iniciativas em 

que se usam tecnologias para produzir mais democracia e melhores democracias 

(GOMES, 2005; 2007; 2011; 2018). 

Os cidadãos, no ambiente digital, podem ser agentes ativos nas decisões sobre as 

ações públicas, em especial as políticas sociais desenvolvidas pela administração pública, 

isto é, indo para além da participação eleitoral, que ocorre de modo pontual. O 

aproveitamento das possibilidades abertas pela internet em favor dos propósitos da 

democracia (mas também contra) vai depender de contextos institucionais, políticos, 

econômicos, tecnológicos e sociais específicos. 

As iniciativas de democracia digital são compreendidas neste trabalho como 

instituições portadoras, que vão do Estado aos cidadãos, como a prestação de serviços 

públicos on-line e governo eletrônico. Iniciativas institucionais vigoram como mediação 

entre cidadãos-Estado, oportunidades de participação cidadã na forma de votos, respostas 

a sondagens, decisões ou sugestões orçamentárias, registro e discussão de opiniões em 

fóruns eletrônicos. No entanto, é preciso moderar as expectativas sobre a requalificação 
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da democracia e o impacto das tecnologias da comunicação. Percebe-se que a amostra 

atual de comunicações proporcionou um importante acréscimo nas interações diretas 

entre aqueles que estão no cargo público e a massa de cidadãos é um ponto positivo, mas 

as interações contêm desigualdades significativas entre os líderes e os cidadãos, quando 

se fala em controle sobre as iniciativas, o tempo estimado e apropriado e o conteúdo das 

mensagens políticas que serão veiculadas (GOMES, 2007). 

As iniciativas de democracia digital dispõem de um ambiente on-line que faz com 

que o cidadão possa se relacionar diretamente com o Estado ou sistema político, sem que 

ocorra impedimentos (GOMES, 2007; ROSSETTO, CARREIRO, 2012). Os membros da 

comunidade política podem agora, na alternância entre livre emissão e livre recepção, 

gerar uma comunicação sobre as coisas do seu próprio interesse sem precisar do Estado, 

do sistema político ou dos meios de comunicação de massa. As iniciativas que são 

denominadas GovTechs desenvolvem ambientes virtuais de integração cidadão-Estado, 

ou cidadão-agente público, fornecendo novos canais de interlocução, promoção de 

serviços públicos e de participação civil. São empresas privadas que afirmam ter interesse 

em solucionar problemas públicos. 

Dentre as transformações no campo da democracia digital, devido à ampliação do 

acesso à internet e da comunicação no ambiente digital, entender os efeitos provocados 

pelo uso das ferramentas on-line para a democracia nas iniciativas é um ponto a ser 

pesquisado na identificação dos efeitos e impactos causados na sociedade. Os efeitos 

podem traduzir as novas, ou não tão novas, formas de comunicação política e promover 

a participação política.  

A digitalização dos processos e serviços públicos não passariam mais a ser 

funções secundárias, mesmo que sejam orientadas para facilitar o trabalho da burocracia 

estatal e baratear os custos, mas ferramentas utilizadas para publicidade, imagem pública 

e política de determinados governos. Embora seja notado que a digitalização nos serviços 

públicos não tenha caráter revolucionário e tem diversas questões a serem questionadas. 

As iniciativas de democracia digital chamaram a atenção dos agentes públicos e 

políticos. Qualquer que seja o impacto final na política, é notável o expressivo número de 

iniciativas. Esse movimento acontece no design, nas ferramentas e nas propostas de 

soluções tecnológicas. O discurso motivacional para a participação política nos ambientes 

on-line é caracterizado por um ciclo em que são encaminhadas demandas de uma 

determinada população e são repassadas para o ator estatal que tem o poder 
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administrativo, jurídico e/ou político para realização da solução (MAIA; 2011; 

ROSSETTO, CARREIRO, 2012). 

A criação de novas iniciativas de democracia digital depende da capacidade de 

democratizar o governo e da capacidade dos agentes públicos de admitirem novos 

arranjos participativos da sociedade (AVRTITZER, 2008). À medida que as iniciativas 

de democracia digital se tornam mais difundidas, os formuladores de políticas precisarão 

permanecer atentos para os problemas explicitados pela desigualdade digital e garantir 

oportunidades para que todos contribuam, independentemente de suas habilidades, acesso 

à tecnologia ou preferências. Tal preocupação garante que todos possam se informar e 

participar de modo satisfatório (SIMON et al., 2017). 

Para Simon et al., (2017), a popularização da ideia de tornar ferramentas on-line 

em arenas de discussões, participação, interação, soluções e engajamento de questões 

públicas, aquelas de interesse comum a uma cidade, estado, país ou mundo, firma a 

concepção de que as empresas realizam uma democracia participativa no regime 

democrático, o que pode ser apenas a forma de captar atenção dos cidadãos, algo 

economicamente benéfico para as empresas.  

Por conta do poder de gerar cliques em smartphones e computadores mobilizando 

e causando discussões na esfera pública, as iniciativas de democracia digital tomam um 

corpo político e são vistos como estratégicas por parte de atores que dependem de uma 

imagem pública positiva (ROSSETTO, CARREIRO, 2012). Há uma expectativa de que 

iniciativas de governo transparentes, de fácil acesso e bem projetadas aumentam 

sentimentos positivos e a confiança dos cidadãos no governo local. Algumas evidências 

mostram que os governos que criaram sites com boa usabilidade e inteligíveis, ofereceram 

soluções não-excludentes para aqueles que não têm acesso a computador e à internet, ou 

habilidades básicas de alfabetização digital, foram mais bem-sucedidos em suas 

iniciativas de governo eletrônico e satisfação dos constituintes (KUEHN et al., 2019). 

As iniciativas de democracia digital tornaram-se também oportunidades para o 

desenvolvimento econômico. Marcadamente, a área de dados abertos, mas também em 

outras frentes o desenvolvimento e administração das iniciativas, gera ativos para uma 

cadeia de atores econômicos que nem sempre são percebidos pelo cidadão-usuário.  

As iniciativas de democracia digital quase sempre estão explícitas ou 

implicitamente alinhadas com os ideais em torno de maior transparência, dados abertos e 

maior colaboração para melhorar a qualidade e legitimidade da tomada de decisões. Os 
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criadores de ferramentas digitais preocupam-se em desafiar formas tradicionais e 

arraigadas de tomada de decisão democrática, na crença de que essas novas formas serão 

melhores ou, pelo menos, complementarão positivamente seus antecessores (SIMON; et 

al., 2017). 

Alguns movimentos históricos deste fenômeno podem nos ajudar a entender sua 

atual configuração. Uma das principais iniciativas digitais que impulsionou o 

desenvolvimento do governo eletrônico no mundo foi o movimento Reivention of 

Government, nos Estados Unidos, em 1993. O movimento tinha o objetivo de oferecer 

melhores serviços por menor custo, incorporando massivamente ferramentas de 

Tecnologia da Informação (TI), passando a chamar a atenção das políticas que encararam 

e apoiaram as iniciativas de TI no serviço público (SOARES; AMARAL, 2015).  

Em 1999, foi lançado pela União Europeia documentos para o impulsionamento 

do serviço público, entre eles o plano eEurope – An Information Society of All Initiative. 

O documento destaca que o governo eletrônico tinha que ser uma das dez prioridades de 

ação para o continente. Em 2005, o documento seria revisto para especificar os objetivos 

dos Estados membros e criar um contexto favorável para investimentos em novas 

tecnologias, modernização dos serviços, aumento da produtividade e garantia de 

participação de todos os cidadãos (ASQUER, 2015). 

No Brasil, desde a década de 1960, surgiram iniciativas de utilização de 

tecnologias de informação na gestão pública direcionadas ao armazenamento de grandes 

volumes de dados e a gestão dos processos internos. O período de 1950 até meados de 

1960 foi marcado com o pioneirismo das TICs no setor público e, a partir dos anos 1990, 

o governo eletrônico propriamente dito. Com o desenvolvimento das tecnologias e com 

a chegada em massa da internet no país, os planos para as TICs foram desenvolvidos nesta 

década, seguindo uma tendência mundial (MESQUITA, 2019). 

Nota-se que em 1990 os estados periféricos brasileiros passaram a sofrer pressão 

dos organismos internacionais para que realizassem reformas nas suas estruturas 

administrativas, seguindo normas neoliberais. Mesquita (2019) argumenta que o governo 

eletrônico surge no Brasil como a possibilidade de materializar várias tendências 

apontadas no Consenso de Washington, como a redução de gastos públicos, a 

modernização do Estado, a melhoria na gestão e de acompanhar uma tendência 

internacional de mudança institucional, proveniente de uma nova economia global. 
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Com a inserção da tecnologia em governos democráticos, há o discurso de 

contemplar a democracia em ambientes digitais com o intuito de que as pessoas e 

organizações se sintam estimuladas a projetar e implementar iniciativas de 

democratização por meio das tecnologias. Em sociedades democráticas, como a do Brasil, 

o que teria maior capacidade de transferir legitimidade a um fenômeno novo, e 

contornado por suspeitas e ceticismo, do que a própria democracia enquanto ideia e 

horizonte normativo? (GOMES, 2018). 

A esperança era que as novas tecnologias da informação resultassem em 

deliberações mais ampliadas, pudessem reduzir os gastos públicos e otimizar processos, 

a comunicação e os espaços de informação dos governos com os cidadãos. Os primeiros 

pensadores da democracia eletrônica nos governos eram otimistas de que as novas 

tecnologias poderiam promover discursos abertos, participação igualitária, discussão 

fundamentada e a inclusão de diversos pontos de vista. A percepção era de que, ao 

permitir que diversos participantes se reunissem, independentemente dos limites da 

geografia e do tempo, a esfera digital poderia ajudar a superar os obstáculos do 

pensamento de grupo, um estado em que pessoas com ideias semelhantes não 

considerassem as alternativas, de forma adequada, e fossem vítimas de sua própria 

ideologia (NOVECK, 2009). 

Para Gomes (2018), a exigência do tema em torno da teoria da democracia 

eletrônica se deu mais rapidamente devido à produção de argumentos para contrapor o 

majoritarismo plebiscitário como forma de caracterizar uma democracia rigorosa, 

participativa, mais próxima do modelo de democracia direta. O voto e a regra da maioria 

são formas para encerrar discussões ao fim das quais decisões precisam ser tomadas, mas 

apenas na circunstância em que um consenso não tenha sido alcançado e quando os 

argumentos tenham sido esgotados. Existe também uma possível razão de que uma esfera 

pública atuante tenha tido um argumento importante para a formação do campo da 

democracia digital: a coincidência temporal.  

Os anos 1990 se destacam nas discussões sobre tecnologia e democracia, 

ganharam tração e são também um momento de consolidação da democracia deliberativa 

na teoria democrática. A democracia digital busca ser mais do que automatização e 

digitalização do Estado e sua relação com os cidadãos. A inovação nas práticas de 

governança exigirá investimento. No entanto, se o governo puder projetar mecanismos 
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eficazes como lei, política e tecnologia para construir a ponte entre instituições e redes, 

pode aumentar sua legitimidade e valor (NOVECK, 2009). 

A democratização política no Brasil proporcionou a introdução de elementos de 

representação política. Essa é realizada por instituições como os partidos e 

institucionalização de elementos que são denominados inovadores de participação, 

sempre relacionado ao avanço tecnológico que ampliaram a densidade da vida 

democrática no país. Apesar das críticas às instituições representativas democráticas 

tradicionais, há uma crescente mobilização da sociedade para a inclusão de novas 

ferramentas acessíveis e transparentes, e instituições que construam uma cultura política 

democrática, mesmo que seja possível identificar ambivalência em relação a uma política 

autoritária (FILGUEIRAS, 2018). 

As práticas de governo eletrônico foram estabelecidas como estratégia 

governamental aliada às Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC), tanto na 

relação interna com o setor público, como nas relações dos órgãos do Estado com os 

cidadãos, usuários e empresas do setor privado. Envolve a mudança com que o governo, 

ao utilizar as TICs, consiga alcançar seus objetivos como melhorias e eficiência nos 

processos, melhor governança, aumento da transparência e elaboração e monitoramento 

de políticas públicas. Muitos dos dispositivos tecnológicos e dinâmicas de sociabilidade 

que operam na era de abundância comunicativa têm criado urgências e condições para a 

emergência de complexas disputas pela limitação e exercício do poder monitor entre 

cidadãos, grupos e/ou instituições (VELOSO; MARQUES; MENDONÇA, 2020). 

Os modelos alternativos de democracia que executam um terceiro caminho entre 

a democracia representativa e a democracia direta é impulsionada e realizada pelos 

cidadãos. Os meios utilizados para a realização dos objetivos democráticos na internet, 

são plataformas e iniciativas. A iniciativa pode ser do Estado endereçada aos cidadãos, 

mas também dos cidadãos, desde que orientados pelo interesse comum, para o Estado. 

Destaca-se que os cidadãos que conseguem estruturar iniciativas são indivíduos que 

possuem capital financeiro para poder desenvolver, fomentar e dar visibilidade. Entender 

os recursos que os cidadãos precisam para desenvolver iniciativas de democracia digital 

é salutar, uma vez que o potencial da democracia digital reside em sua capacidade de 

aumentar a participação democrática, abraçar a diversidade de opiniões e capacitar grupos 

marginalizados (KUEHN et al., 2019).  
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Para Gomes (2011), há o aumento da capacidade concorrencial da cidadania frente 

a interesses adversários de empresas e de corporações sociais voltadas para a defesa de 

interesses específicos e muitas vezes contrários aos interesses comuns da comunidade 

política. Dizer que os interesses de empresas e outras organizações sociais por vezes 

concorrem com a cidadania implica em reconhecer que é possível, em tese, que, em 

algumas situações, exista coexistência ou mesmo cooperação. De fato, temos observado 

o surgimento de iniciativas de democracia digital que tem envolvido um conjunto de 

atores não-estatais com características distintas.  

No Brasil, temos a formação de um mercado brasileiro voltado para o 

desenvolvimento de iniciativas, com destaque para startups que pretendem desenvolver 

aplicações que promovam a relação cidadão-Estado, eventualmente promovendo a 

transparência pública, a sociabilidade política entre cidadãos ou mesmo a participação 

política. Mesmo que as iniciativas sejam desenvolvidas pela sociedade, o Estado não pode 

ser perdido de vista, uma vez que o Estado é uma parte importante daquilo que constitui 

e fundamenta a experiência democrática.  

Para trabalhar com o conceito e práticas de democracia digital é preciso fazer 

prospecções e análises dos desenhos digitais das iniciativas e instituições. Formular 

desenhos de Estado a partir de ideias de democracia no sentido de pensar soluções para 

déficits democráticos de modelos de Estados atuais. No Brasil, além do padrão apontado 

pela literatura sobre a “crise da democracia liberal” há que se levar em conta os déficits 

democráticos do Estado patrimonialista e tendente ao autoritarismo. A demanda de 

requisitos sobre mudanças no sistema político ou na arquitetura do Estado, como 

consequência, no design da democracia digital.  

A expressão do termo democracia digital neste trabalho está focada nas 

possibilidades e oportunidades democráticas instauradas pela infraestrutura tecnológica 

das redes de computadores e smartphones. Neste contexto, é pontuado a democracia 

digital que se refere a uma abordagem factual da democracia que existem regimes 

democráticos de governo e transfere as práticas e iniciativas que integram a natureza 

digital ou aplicações em tecnologia e ambientes digitais. A contribuição da democracia 

digital é organizar informações que estavam pulverizadas e dificilmente seriam acessadas 

com facilidade. Aumentam a consciência dos eleitores porque permitem conhecer melhor 

os candidatos.  
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As plataformas que são utilizadas para desenvolverem iniciativas podem até 

combater a disseminação de notícias falsas, pois tornam públicas as eventuais pendências 

judiciais, na construção de uma inovação transparente que dialoga com o cidadão, como 

pode possibilitar o engajamento cívico, o sentimento de fazer parte de uma comunidade 

e de maior legitimidade das decisões (MICHELS, 2011). As plataformas desempenham 

o papel de mediadora entre várias partes da sociedade. Pesquisadores de comunicação 

política avaliaram o crescente papel das empresas de tecnologia como agentes ativos nos 

processos políticos por meio de sua colaboração direta com campanhas e suas interações 

problemáticas com editores e organizações de notícias (GORWA, 2019). 

As iniciativas ajudaram a desenvolver um ecossistema de inovação tecnológica 

para conquistar os objetivos finais mais rapidamente possível. Ao mesmo tempo que 

constrói a tecnologia, constrói também um ecossistema. As tecnologias nunca são 

neutras: são projetadas, modeladas e socialmente modificadas de acordo com discursos 

que são frequentemente, e profundamente, políticos e hegemônicos. Experiências com 

democracia digital mostram que a participação dos eleitores pode aumentar se essas novas 

oportunidades forem oferecidas. Um exame mais detalhado do uso das tecnologias da 

internet para fins políticos, no entanto, deixa claro que essas novas oportunidades são 

amplamente restritas a tornar mais convenientes ou mais eficientes os modos de 

participação disponíveis (VAN DETH, 2016). 

Para além das possibilidades que a tecnologia pode oferecer na democracia digital, 

há a preocupação em não se criar uma democracia de apertar botões, mas que se possa 

efetivamente discutir e pensar as possibilidades para a política. A participação on-line em 

mão única simplesmente manda uma mensagem representando uma preferência. Nenhum 

engajamento com os outros é requerido e nenhuma reflexão sobre a posição do outro é 

induzida (ROSSETTO; CARREIRO, 2012). Isso significa que as novas tecnologias 

precisam ir além da agregação mecânica, fomentando e introduzindo aspectos 

deliberativos, deixando o campo da retórica e analisando a prática das ferramentas e 

oportunidades oferecidas pela internet.  

A extração de argumentos para formas mais diretas de comunicação entre 

representantes e representada a partir de propostas de democracia por botão de pressão 

resiste à tentação da tecnologia popular e lançar argumentos contemporâneos de 

representação direta (COLEMAN, 2005). A representação política atesta o fato de que, 

embora a democracia possa ser explicada em termos de regras do jogo, a participação dos 
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cidadãos não é um jogo neutro, mas uma forma concreta de se promover concepções e de 

se identificar com aqueles que as apoiam ou fazem alegações convincentes em sua defesa 

(URBINATI, 2006). 

O conceito de democracia digital se torna ambíguo e complexo conforme os 

governos democráticos vão se tornando mais autoritários, mas introduz em seu discurso 

a importância da inovação tecnológica para o desenvolvimento do país. No Brasil, desde 

o período de Temer como presidente interino em 2016 a 2018 e a posse de Jair Bolsonaro 

em 2019 até o momento atual, a inovação se tornou agenda política com o foco em 

crescimento econômico. No entanto, as concepções de inovação tecnológica serviram e 

servem para fomentar investimentos públicos com o discurso de democratização do 

acesso e privados com o intuito de diminuir custos e aumentar a eficiência na gestão. 

Dessa forma, o governo pode otimizar tempo e recursos públicos, sendo benéfico 

para relações comerciais e para movimentação econômica. Mas as iniciativas de 

democracia digital como as GovTechs significam termos democráticos conflitantes que 

tentam dialogar com a visão de inovação do atual governo brasileiro. Embora essas 

inovações atendam aos requisitos legais, elas vão muito além de desenvolver um conjunto 

de metodologias de comunicação para práticas participativas deliberadas e centradas em 

grupos, possibilitadas pelo design de software. Incorporam teorias de ação comunicativa 

na arquitetura de software e vinculam ambos ao mandato legal da participação do cidadão. 

 

1.2 O que entendemos por GovTech 

 

No Brasil, desde a década de 1950, as principais políticas para o desenvolvimento 

tecnológico no país levaram em conta diretrizes que estão incluídas em planos e 

programas de governo com propósitos que visam o desenvolvimento econômico. As 

políticas de inovação foram definitivamente incorporadas às agendas governamentais dos 

países desenvolvidos nos anos 1990, segundo Silva (2019). Os avanços tecnológicos 

possibilitaram e intensificaram um processo de rápida internacionalização produtiva e 

financeira, impulsionando mudanças no conteúdo e abrangência das políticas públicas 

voltadas ao desenvolvimento industrial e tecnológico.  

Nos últimos dez anos, o Brasil vivenciou um aumento do número de GovTechs, 

tornando-se o país com maior número de startups deste tipo na América Latina. Para Silva 

(2019), a existência de empresas GovTechs é explicada pela vontade de empreendedores 
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em desenvolver soluções para problemas públicos e o crescimento teria sido possível 

devido a infraestrutura técnica para as startups, disponibilidade de dados abertos e 

facilitadores de tecnologia. Destaca-se a regulamentação dos negócios como startups em 

colaboração com o desenvolvimento das tecnologias digitais junto a centros de pesquisa, 

universidades, instituições privadas e públicas (ZAPATA; STIRLING, 2020). 

A partir do surgimento da GovTech, entendida como uma empresa que desenvolve 

novas tecnologias aplicadas aos serviços públicos e projetadas especificamente para fins 

governamentais, Desmond, Kotecha (2020) pontua que uma GovTech para os cidadãos 

foca na qualidade da prestação do setor público na saúde, transporte, segurança, tomada 

de decisões envolvendo cidadãos e todas as expressões da vida cotidiana no 

relacionamento entre cidadão e Estado. Enquanto GovTech para os líderes políticos reúne 

resultados de políticas, entrega e avaliação baseada em dados de diversas formas 

diferentes, para o cidadão pode entregar serviços públicos, oportunidade de participação 

e colaboração nas questões coletivas e transparência dos negócios públicos. 

No entanto, o tamanho e o escopo das necessidades que eles atenderão e os 

possíveis retornos que isso oferecerá devem ser muito convincentes. O setor GovTech, 

segundo Desmond e Kotecha (2020), é incipiente, mas, por esse motivo, representa uma 

oportunidade para os investidores obterem acesso antecipado às empresas com as 

ferramentas certas para alavancar o poder da tecnologia para oferecer lucratividade. As 

empresas GovTech também irão solicitar para os investidores que procuram promover e 

expandir a temática em investir em empresas que fazem certo não apenas por seus 

acionistas, mas também pela sociedade em que operam. 

São atribuídos à GovTech produtos de tecnologia de ponta desenvolvidos ou 

adaptados a serviços públicos, e é mais provável que sejam criados por startups e 

pequenas e médias empresas cujas ofertas interromperam os grandes fornecedores 

tradicionais, diferenciando-se assim em relação às iniciativas da sociedade civil. O maior 

segmento do mercado GovTechs são empresas que dão suporte à maneira como os 

governos são administrados, coordenam bancos de dados, gerenciam funcionários, 

protegem seus sistemas. Outro fator de crescimento no mercado GovTech foi o aumento 

do foco na segurança cibernética devido às tecnologias de cibersegurança e o ecossistema 

desenvolvido, principalmente no governo e no setor de serviços financeiros (DESMOND; 

KOTECHA, 2020). 
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O ecossistema de GovTech é um fenômeno que caracteriza o atual estado da 

cultura digital, direcionado para a expansão das plataformas digitais na mediação do 

cotidiano. As mediações por plataformas acontecem, principalmente, através da ação de 

sistemas algorítmicos performativos que atuam na organização da vida social a partir do 

projeto das plataformas (LEMOS, MARQUES, 2019). Os elementos tecnológicos e 

econômicos das plataformas on-line orientam a interação do usuário e moldam 

simultaneamente as normas sociais. Embora a arquitetura das plataformas ofereça um uso 

específico e os usuários geralmente recebam um conjunto determinado de opções 

possíveis, eles não são fantoches da dinâmica tecno-comercial inscrita em uma plataforma 

(VAN DIJCK, POEEL, WAAL, 2018). 

Com a infraestrutura de internet mais rápida e mais barata, com grande potencial 

para produção e difusão autônoma de informação, as plataformas dependem de recursos 

intrincados, multicamadas e hierárquicos (MAIA, 2011). Como mercados, eles 

selecionam mercadorias, gerenciam informações ou até mesmo estabelecem preços de 

seus serviços. Segundo Srnicek (2017), se plataformas de publicidade como Google 

estabelece as bases para extrair e usar grandes quantidades de dados, então as plataformas 

menores que emergem das plataformas maiores são o passo que consolidou a plataforma 

como um modelo de negócios único e poderoso. À medida que a coleta, o armazenamento 

e a análise de dados se tornaram cada vez mais baratos, mais e mais empresas têm tentado 

trazer plataformas para o campo da fabricação tradicional (CASILLI, POSADA, 2019). 

As GovTechs surgiram e trabalham como uma forma de deslocar o capital para 

um setor relativamente dinâmico orientado para a mineração de dados. Bem como é 

possível expressar que os sistemas algorítmicos incorporam um conjunto de estratégias, 

onde o poder é imanente ao campo de ação e situação em questão. A concepção de 

algoritmo adotada se refere a uma instrução passo-a-passo de como resolver uma tarefa, 

uma forma de lógica programada, feita de pessoas, código que tenta acomodar interesses 

pessoais, um mecanismo de filtragem automatizado, experiências de plataformas que 

usam para garantir a melhor vivência do usuário possível (BUCHER, 2018). Os dados 

coletados serão as bases para novas soluções políticas do governo da cidade, abordando 

questões que estão crescendo em importância para os cidadãos e firmemente na agenda 

política. A infraestrutura de armazenamento de dados precisará ser desenvolvida para 

suportar as condições de novas tecnologias e serviços (DESMOND; KOTECHA, 2020). 
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A participação é uma área da GovTech que se refere ao engajamento entre 

governos e cidadãos, seja por meio do voto, procedimentos de reclamação ou plebiscito 

(DESMOND; KOTECHA, 2020). A representatividade democrática oferecida como 

serviços das GovTechs para governos tem sido questionada em termos de seu alcance 

enquanto mecanismo de participação e capacidade de representação, especialmente em 

função da redução no número de eleitores que comparecem aos pleitos eleitorais e na 

filiação aos partidos políticos, refletindo um distanciamento entre os cidadãos e os 

representantes eleitos, bem como um descrédito na política. Embora a democracia possa 

ser explicada com definições de regras do jogo, a participação dos cidadãos não é um 

jogo neutro, mas uma forma concreta de se promover concepções e de se identificar com 

aqueles que as apoiam ou fazem alegações convincentes em sua defesa (URBINATI, 

2006). 

A democracia representativa considera a participação cidadã vital para a 

democracia, uma noção derivada de Rousseau, no qual a participação de cada cidadão 

nos processos e na tomada de decisões políticas é vital para o funcionamento do Estado. 

Bem como estruturas complexas de tomada de decisão, nas quais muitos atores interagem 

e o declínio da função de representação dos partidos políticos desenvolve a discussão 

sobre a legitimidade da democracia e tem levantado demandas adicionais como formas 

de participação cidadã (MICHELS, 2011). 

O uso de tecnologias digitais para progredir em direção a uma democracia cidadã 

mais eficaz não é uma inovação direta. Para Dubow (2017), a globalização, as mudanças 

demográficas e a incerteza econômica podem contribuir para a desestabilização das 

comunidades e identidades tradicionais, minando potencialmente a coesão social e a 

confiança do público e a satisfação dos sistemas políticos. Os achados desafiam 

paradigmas da comunicação, visto que as operações algorítmicas e sua regulação no 

alcance do conteúdo quebram a hegemonia da visibilidade das empresas de comunicação 

de massa na plataforma. Portanto, existe uma preocupação direcionada às práticas de uso 

de dados e às racionalidades corporativas que impulsionam as práticas de discussão 

política na esfera pública digital (COULDRY, 2020). 

 

1.3 Modelos de desenvolvimento de iniciativas de democracia digital 
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Gomes (2018), afirma que a democracia digital está para o conjunto dos recursos, 

ferramentas, projetos, experimentos, experiências e iniciativas em que se usam 

tecnologias para produzir mais e melhores democracias. Se a sociedade ou seus 

governantes decidem melhorar a sua democracia ou tornar mais democráticas 

determinadas instituições e processos, o estado atual da tecnologia e os usos que dela 

fazem os cidadãos são hoje recursos indispensáveis para alcançar tais objetivos.  

As iniciativas de democracia digital podem ser desenvolvidas pelo Estado, 

passando pelos três poderes: Executivo, Legislativo e em menor grau, o Judiciário, 

universidades com seus laboratórios e centros de pesquisa, sociedade civil e empresas 

privadas. As iniciativas compõem uma complexa relação entre tecnologias digitais e 

práticas democráticas com diferentes objetivos finais podendo desempenhar diferentes 

funções no sistema político. A maioria das iniciativas são projetos direcionados como 

políticas de governo, o que pode haver retrocessos ou avanços, vai depender do governo 

e sua compreensão ideológica como aponta Silva, Sampaio e Bragatto (2016). 

Iniciativas de participação e sociedade civil foram investigadas anteriormente por 

acadêmicos que buscavam apresentar suas características, evolução e efeitos na 

democracia brasileira. Almada em sua dissertação de mestrado em 2013 com o título 

"Participação política e transparência on-line: um panorama sobre a democracia digital 

no Brasil a partir de iniciativas da sociedade civil" fez uma análise das iniciativas civis 

brasileiras que tem a proposta de possibilitar transparência on-line e participação política 

no ambiente digital. Esse estudo trouxe a atuação da sociedade civil na criação do 

gerenciamento destas iniciativas para entender os ganhos democráticos que esses projetos 

oforecem ao cidadão. 

Sampaio em 2013 apresentou resultados de uma prospecção que identificou todas 

as iniciativas de democracia Digital no país, nele se discute os resultados dos poderes 

Executivos e Legislativos nos três níveis existentes (municipal, estadual e federal). O 

estudo chegou à conclusão de que os projetos de democracia digital ainda eram poucos e 

não se tratavam de orientações de instituições ou indivíduos, não do Estado, a maioria 

dos projetos não tinha garantias de continuidade, mas existiam iniciativas relevantes no 

país e possível de uma evolução nos projetos de democracia digital, principalmente em 

transparência e informação. É neste período que a adesão popular a movimentos 

contrários ao governo da então presidente Dilma Rousseff, a dinâmica comunicativa e o 

uso das mídias foram fortalecidos a partir dos protestos de 2013 (SANTOS, 2019). Esse 
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é o início de uma terceira etapa do período de redemocratização, indicando um processo, 

em andamento, de “crise no sistema de participação institucionalizada e o consequente 

desmonte ou esvaziamento das políticas participativas” (GOHN, 2019, p. 94). 

O potencial da democracia digital reside em sua capacidade de aumentar a 

participação democrática, abraçar a diversidade de opiniões e capacitar grupos 

marginalizados. Kuehn et al. (2019), autores do relatório Digital threats to democracy – 

Review Part 2: Solutions, identificaram seis oportunidades claras de literatura que a mídia 

digital oferece. São eles: a democratização da publicação de informações, a ampliação da 

esfera pública, o aumento da igualdade de acesso e participação nos processos políticos, 

o aumento da participação e o engajamento nos processos políticos, o aumento da 

transparência e prestação de contas por parte do governo e a promoção de valores 

democráticos. 

As soluções digitais costumam ser consideradas um caminho para reduzir custos 

e gerar economia em nome da eficiência. Os criadores de ferramentas digitais preocupam-

se em romper com as formas tradicionais de tomada de decisão democrática, na crença 

de que essas novas formas serão melhores ou, pelo menos, complementarão 

positivamente seus antecessores. 

Dessa forma, há a junção das instituições de referência como universidades e 

organizações privadas-públicas para investimentos em novas iniciativas, recursos 

humanos para trabalhar em projetos e selecionar propostas, comunicações e marketing 

para conscientizar os cidadãos sobre novas oportunidades de participação, envolver os 

tomadores de decisão e apoiá-los no uso dessas ferramentas (SIMON et al, 2017). 

As organizações não-governamentais também conduzem informações para o 

governo por meio de Think Tanks. Segundo Noveck (2009), trata-se de uma organização 

laboratório útil no processo de conectar uma rede de programadores voluntários ou não à 

equipe interna de gerenciamento de projetos para enfrentar os desafios emitidos por 

funcionários do governo. Enquanto os acadêmicos se alinhariam para medir o impacto 

científico social dos programas piloto. Como os dados resultantes seriam abertos e 

disponíveis, haveria bancos de teste que outras organizações poderiam usar para avaliação 

subsequente, fundações ou organizações não-governamentais também podem criar e 

financiar soluções. Essa necessidade urgente de redesenhar as instituições de governança 

é paralela a uma onda de interesse no envolvimento do público. 
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Embora muitas das iniciativas de diferentes naturezas sejam relativamente novas, 

elas mostram como ferramentas e tecnologias digitais podem ser usadas para melhorar a 

qualidade da transparência, políticas e legislação e dos processos de tomada de decisão. 

Em um momento em que a democracia moderna e suas instituições estão sob crescente 

monitoramento pelos cidadãos que se sentem insatisfeitos e desconectados, é ainda mais 

importante que sejam adotadas ferramentas que possam ajudar a aliviar essas tensões e 

que sejam adotadas formas de trabalhar para preencher a lacuna entre os cidadãos e os 

que estão no poder (SIMON et al., 2017). 

Segundo Kuehn (2019), à medida que a tecnologia digital se desenvolve cada vez 

mais na sociedade, há boas razões para prestar atenção às instituições, políticas e práticas 

que cercam essa tecnologia e apresentam oportunidades e ameaças à democracia. Isso é 

especialmente verdade para o governo, como as pessoas que representam os interesses de 

todos os cidadãos, mas também é verdade para todos os que têm interesse na saúde futura 

de nossa democracia. 

A desregulamentação, privatização, redução de serviços sociais e cortes nos gastos 

do Estado brasileiro têm sido as palavras mais ditas, em vez de participação, maior 

capacidade de resposta e formas mais criativas e eficazes de intervenção estatal 

democrática (FUNG; WRIGHT, 2001).  A era do estado democrático afirmativo, o estado 

que desempenha um papel criativo e ativo na resolução de problemas em resposta às 

demandas populares tem diminuído, e um recuo a restrição e à passividade política é o 

preço que deveria ser evitado. 

Alguns tipos de inovação democrática se concentram no resultado e garantem que 

as decisões serão tomadas com seriedade, enquanto outros se concentram no próprio 

processo, focado na formação de opinião e discussão on-line (MICHELS, 2011). A 

distinção entre os diferentes tipos de inovação democrática constitui o ponto de partida 

para entender que é complexo medir a relação entre participação e democracia, como 

deixa clara a discussão sobre influência. No entanto, essa abordagem tornou possível 

encontrar padrões e obter ideias sobre os diferentes efeitos da participação para os vários 

tipos de inovação democrática. 

Freitas (2016, p. 131) desenvolveu a concepção de que as iniciativas que integram 

as redes de participação política digital foram organizadas e institucionalizadas ao longo 

dos últimos anos com regras específicas para garantir a inovação democrática. A inovação 

democrática está relacionada aos processos políticos decisórios, à maior diversidade 
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possível de representantes de grupos políticos e estratos sociais. Desse modo, surgiram 

novos cenários políticos distantes das práticas tradicionais de acordos e decisões 

populares, já que, segundo Gomes (2016), uma mudança substancial na sociabilidade das 

práticas de interação social e política tendem a se reacomodar ao novo e predominante 

ambiente social. Projetos e experiências resultam em melhorar a política a fim de tornar 

mais o Estado e instituições públicas mais eficientes para qualificar a democracia. 

Enquanto a inovação digital está na capacidade tecnológica de empresas, laboratórios e 

da sociedade quanto ao uso de aplicações de preferência coletiva.  

Nesta perspectiva, Smith (2019) explica que a inovação democrática é geralmente 

associada com a ideia de iniciativas desenhadas para incentivar e ampliar a participação 

cidadã nos processos políticos de tomada de decisão. Inovações democráticas são 

definidas como iniciativas. O ponto principal da inovação democrática está em trabalhar 

o fortalecimento da democracia a partir do sentido de representação participativa da 

sociedade civil organizada nas instituições participativas estatais, colaborando com a 

implementação de uma determinada política (GOHN, 2019, p. 104-105). 

As iniciativas de participação política digital que estão sendo desenvolvidas no 

Brasil têm o propósito de democratizar o acesso à informação, incentivar a participação 

política e proporcionar o exercício da cidadania, tendo em vista a introdução de todos os 

grupos em discussões e debates (FREITAS, 2016, p. 111). É preciso assinalar que a 

realidade das minorias que historicamente ficaram à margem dos processos políticos e de 

tomada de decisão no país necessitam de uma maior inserção nas iniciativas de 

participação com a devida atenção para as diversas realidades do país.  

As organizações da sociedade civil e de empresas podem colaborar com o 

desenvolvimento de projetos que resolvam problemas da administração (e-gov) e/ou para 

o fortalecimento da democracia (democracia digital). Em grande medida, esse movimento 

foi impulsionado pela administração Barack Obama nos Estados Unidos. A ação mais 

importante neste sentido foi o lançamento, em 2010, da plataforma Challenge 

(www.challenge.gov) para promover a colaboração de indivíduos, organizações sociais e 

empresas, inclusive com prêmios em dinheiro, para a resolução de problemas enfrentados 

pela administração federal. 

As iniciativas da sociedade civil têm uma concepção e característica específica 

que trazem programas, ideias e ações reconhecidos como legítimos e fundamentados na 

esfera política. Essas iniciativas não representam ambientes de poder estabelecidos e 
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geralmente são lideradas e criadas por representantes de grupos da sociedade civil 

organizadas (FREITAS, 2016, p. 132). 

Uma sociedade civil participativa não equivale, necessariamente, a ações 

participativas democráticas. A motivação para participar deriva de várias fontes: uma 

sensação de que é sua responsabilidade fazê-lo; a satisfação que vem participar de outras 

pessoas com um objetivo comum; a identificação de um problema público que afeta você 

ou aqueles com quem você se importa; e a crença de que seu envolvimento fará a 

diferença (DELLI CARPINI, 2000). Porém, a motivação por si só não garante o 

engajamento. Os cidadãos devem ter a oportunidade de se envolver na vida pública de 

maneiras significativas. As oportunidades são determinadas pela infraestrutura cívica: da 

estrutura e processos das eleições ao número e tipo de associações cívicas e políticas. 

O envolvimento do cidadão relacionado a políticas fora do processo eleitoral pode 

assumir várias formas (Barnes, 1999; Mesquita e Smith, 2008). É possível mapear essas 

diferentes formas usando duas distinções principais: a participação individual e coletiva, 

no qual os cidadãos são abordados como indivíduos e solicitados por opiniões ou votos 

individuais, ou coletivamente como um grupo. Os movimentos populares foram 

importantes para a construção de iniciativas digitais focadas em solucionar problemas 

públicos, no entanto é preciso reconhecer os objetivos finais, no qual vão além da 

mecânica, fomentando e introduzindo aspectos participativos com a tendência de 

minimizar problemas da democracia moderna e facilitar o uso das plataformas on-line 

(ROSSETTO, CARREIRO, 2012). 
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2º CAPÍTULO – O CONTEXTO DAS GOVTECHS NO BRASIL 

 

Para melhor traduzir o momento das GovTechs pelo mundo, o Banco de 

Desarrollo de América Latina (CAF) vem realizando a produção de relatórios que 

elucidam o ecossistema de startups que atuam nos setores públicos em diversos países, o 

que chama a atenção tanto das gestões públicas, quanto de empresas. O relatório 

produzido pelo CAF, a iniciativa Govtechlab do CAF e Oxford Insights aponta que nos 

últimos 10 anos o Brasil foi o país com o maior número de startups do tipo GovTech na 

América Latina. O destaque do país no continente seria devido às recentes tentativas de 

regulamentação dos negócios e o desenvolvimento das tecnologias digitais em 

colaboração com universidades (ZAPATA, STIRLING, 2020). Em suma, este 

crescimento foi possível por causa da infraestrutura técnica para as startups, 

disponibilidade de dados abertos e facilitadores de tecnologia. 

As regiões em que o ecossistema de GovTech no Brasil está mais desenvolvido 

são as mesmas em que o ecossistema de startups em geral é mais fortalecido, como nos 

governos municipais e estaduais do Sudeste (São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte, 

Sul (Florianópolis) e alguns estados do Nordeste (Bahia e Ceará). Como explica 

Dominguez (2020 p. 12), o país tem muitas assimetrias regionais, apenas 317 municípios 

do país têm mais de 100.000 habitantes, mais da metade da população (57%) vive em 

apenas 5,7% dos municípios do país (317). Assim, uma abordagem prioritária para gerar 

bons exemplos que promovam a cultura GovTech poderia começar pelas capitais e regiões 

metropolitanas do país. Poderíamos imaginar também um cenário em que a união e os 

estados poderiam investir no desenvolvimento, diretamente ou mediante a contratação de 

terceiros, de grandes serviços ou soluções tecnológicas mais complexas que 

posteriormente possam ser doados para o uso de municípios. Assim, o alto custo de 

desenvolvimento de soluções digitais ajustadas às necessidades dos governos poderia ser 

absorvido por entes com capacidade econômica para tanto, mas os benefícios de tais 

investimentos poderiam ser aproveitados por todos. Um exemplo paradigmático vem do 

Legislativo, com o sistema InterLegis desenvolvido pelo Senado Federal e usado por 

Assembleias e Câmaras Municipais de todo o país. A linha de defesa deste trabalho é que 

movimentos do mesmo tipo se adotados pelo Executivo, incorporando a capacidade de 

todos os atores do ecossistema, poderiam promover um novo momento das práticas de 

democracia digital e governo aberto no Brasil. 
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O termo ecossistema é apresentado pela Associação Brasileira de Startups 

(ABStartups)3 como um sistema que engloba universidades, mentores, coworkings, 

startups, investidores, impressa, empresas, como também possui incubadoras e 

aceleradoras para gerar capital com objetivos diferentes. As startups são consideradas 

como um período inicial de uma empresa, no qual existe uma equipe com objetivo de 

desenvolver produtos e serviços novos com base em tecnologia.  O modelo de negócio 

deve permitir a replicação e a escala sem aumento proporcional dos seus custos.  

A aceleradora e hub de startups BrazilLab é responsável por investir esforços e 

oferecer o melhor desenvolvimento de startups GovTechs. Em 2020, o país passou a ter 

137 startups com o Selo GovTechs, no qual 73,7% originam-se do capital privado e 26,3% 

foram desenvolvidas por instituições de ensino público e privado. É preciso destacar que 

a BrazilLab compõe empresas iniciais como startups e empresas desenvolvidas no 

mercado brasileiro, mas que precisa modificar os modos de produção e serviço.  

Os critérios para obter o reconhecimento do Selo GovTech pelo BrazilLab4 

considera: data de abertura da empresa, código de ética e compliance, balanço patrimonial 

e demonstrações contábeis, estágio da startup, número de clientes atuais, proposta de 

valor, descrição da solução para o setor público e indicadores de impacto, modelo de 

sustentabilidade quando implementada, adequação à LGPD, indicação de duas 

referências de clientes, informações sobre investimentos e prêmios recebidos. É 

obrigatório possuir um registro no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ) para 

aplicar ao Selo GovTech BrazilLAB. Após o envio do formulário, o BrazilLAB fará a 

análise da documentação em até trinta dias úteis e o selo terá validade de doze meses, 

permitindo a utilização dos materiais institucionais e de divulgação.  

Para entender melhor o cenário das GovTechs no Brasil, nós realizamos um 

levantamento de todas as empresas do tipo em atividade no Brasil. A prospecção foi 

realizada do dia 22 novembro de 2019 até o dia 20 de abril de 2020 com o objetivo de 

apresentar o ecossistema GovTech a partir das áreas de atuação classificadas pelo 

BrazilLAB, evidenciando as atuais formas de captação de recursos para as startups do 

setor. 

 

Tabela 2 – GovTechs nacionais que possuem o selo BraziLAB 

 
3 Abstartups e pesquisa. Disponível em: <https://abstartups.com.br/pesquisas/>. Acesso em: 5 de jun. de 

2020. 
4 Selo BrazilLab. Disponível em: <https://selo.brazillab.org.br/>. Acesso em: 10 de mai. de 2020. 
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GovTechs 

nacionais 

Modelo Captação de recursos 

1Doc Site Empresas privadas e governos: Petrolina (PE), Bombinhas (SC), São Ludgero (SC), 

Caçador (SC), São Jorge D’Oeste (PR), Biguaçu (SC), Itapema (SC), Irineópolis (SC), 

Tubarão (SC), Palhoça (SC), São Sepé (RS) e Taboão da Serra (SP). 

4mti Site Ministério Público de Minas Gerais. 

Acesso Digital App Havan, Dm Card e Banco DIGIO. 

Acordo Certo Site Claro, Claro Net, Santander, Tricard, Porto Seguro, Pernambucanas, Riachuelo, 

Anhanguera, Unopar, Pitágoras, Fama, Unic, Uniderp, Unime, Credz, Ipanema Credit 

Management, Lojas Colombo, Zema, BV, Biva, PagBank, Águas de São Francisco, Águas 

de Timon, Águas de Manaus, Di Santinni, Recovery, Quero Quero, Casas Bahia e Ponto 

Frio. 

AiPlates App Hélios, empresa integrada à Polícia Militar de Minas Gerais. 

AppProva Site Estácio de Sá, Premiações: Acelera MGTI: 2012 e mais 800 clientes atendidos. 

Aprova Digital App Prefeituras de Mogi das Cruzes, Barretos, Xangrilá, Chapecó, Cascavel e Itajaí. 

Árvore Educação Site Rede municipal de ensino de São José dos Campos, SP. 

Atlas.IA Site BNDES Garagem e HackBrazil. 

Atman Systems Site FindesLAB - Programa de Empreendedorismo Industrial 

Avicena Site Atlântico, Fiocruz, FUNCAP e Instituto Federal do Ceará. 

BeGreen Site Aliansce Shopping Centers. Prêmios: Newton Rique de Sustentabilidade - ABRASCE e 

Cause-Related Marketing - Latino America & Carribean Shopping Center Awards. 

Blu365 Site Parceiros: Avon, Banco Pan, Porto Seguro Cartões, Casas Bahia, BV, Fortbrasil, 

Santander, Sicredi, Portocred, Pontofrio, Itaú, Tricard, Ipanema Credit Management, 

Ailos, Banco BMG, CPFL Energia, Credsystem e Pernambucanas. 

Boostr Site Premiação: Inovativa Brasil 2016. 

Botnicks Site Spstars integrada a TechSampa, Startup SP integrada ao Sebrae SP, Inovativa Brasil. 

BRFlor Site Agrocortex, Cemal, FRM Brasil, GHF, Greene Madeiras, Precious Woods, Samise 

Florestal, Bluetimer Florestal e Cabexport. 

Bright Cities Site Banco Itaú 

CBA Sementes Site Premiação: Hello Tomorrow - Carrefour Brasil: 2017. 

Cidade Gestora Site Prefeitura de São José do Rio Preto (SP). 

Daoura Site FAPESP e Arabnet. 

CleverCare Site Hospital Israelita Albert Einstein, HCOR, Unidade de transplantados de fígado do Hospital 

das Clínicas de Ribeirão Preto, Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clinicas, Santa 

Helena Saúde, Mais 60 Saúde. Parcerias: Hospital Israelita Albert Einstein. 

Colab App e Site Prefeituras municipais, Mesquita, Paraty (RJ), Caruaru (PE), São Paulo (SP), entre outras. 

Organizações privadas que desenvolvem crowdfunding. Anúncios para organizações 

privadas, aporte de R$ 4 milhões capitaneado pelo maior fundo de impacto social do 

mundo, o Omidyar Network. 

Confirm8 App e Site Braskem, Energia SP, Genforce, Grupo Anpla, Romarcj, Nexa, Estaf, Altimas, Klabin e 

Digitek. 

Controle Já Site Pessoa física e jurídica. 

Cuco Health App Concurso Plano de Negócios Universitários do SEBRAE SC, Premiações: 2 Circuito 

Internacional Albert Einstein de Startups Aceleração no programa StartupSC. 

Datarisk Site Mutal, Safra, Seguradora Líder, Visa e Neoway. 

Diagnóstico 

Público 

Site Premiação Hackbrazil 2017 

Darsh Site Prefeitura do Estado do Maranhão: Itinga, São Francisco do Brejão, Itaipava do Grajaú, 

Cidelândia e Anapurus. 

Educarreira Site Incubadora de Projetos Sebrae SP, Escola de Negócios Sebrae SP, Sebrae SP, Hub/SP e 

IBM. 

Egalitê Site AES Sul, Agiplan, Ambev, Amcham Brasil, brf, C&A, Colégio Anchieta, DANA, 

Digicon, ESPM, FG, Gerdau, HP, Hospital São Lucas da PUCRS, Kimberly-Clark, 

Lexmark, Pão de Açúcar, Perto, Pizza Hut, Philip Morris, Polishop, Red Bull, Saint-

Gobain, Sodexo, Thyssenkrupp, TMSA Tecnologia, Totvs, Unisinos, Amil e Vonpar. 

Ei Soluções 

Inteligentes 

Site Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos de Mato Grosso do Sul (AGESUL), 

Governo do Estado do Mato Grosso do Sul e Prefeitura de Corumbá. 

Empresa Digital App Pessoas jurídicas cadastradas no aplicativo. 

Eu Ensino Site Fundação Lemann, Imaginable, Ensina Brasil, Artemisia, Entrepreneurship World Cup e 

Columbia Entrepreneurship Innovation Design. 

Eu Saúde Site Empresas, operadoras de saúde, unidades de saúde e secretarias. Pessoas físicas com 

planos mensais. Básico R$ 5,98 por mês ou R$ 45 por ano. Total R$ 29,98 por mês ou R$ 

300,00 por ano. Consultas Únicas Clínico Geral R$100, Especialista R$120, R$70 para 

Profissionais da Saúde. 

Fábrica de 

Negócio 

Site JC Jornal do Commercio, Hair Fly, UNIBRA - Centro Universitário Brasileiro, Unimed, 

Gilson Cidrim, Ferreira Costa, Controladoria Geral da Prefeitura de Recife, Prodap, 

Emprel, Governo do Estado de Pernambuco, Copergás, Reciprev, Saúde Recife, Secretaria 

de Finanças da Prefeitura de Recife e Escola Politécnica de Pernambuco. 

FazGame App Fundação Carlos Chagas Filho de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro 

(FAPERJ), Finep- Inovação e Pesquisa; Apoio acadêmico: mEdiaLab, tg e Raw; Clientes: 

Prefeitura do Rio de Janeiro - Educação, Colégio Fátima, FIAP School, Asa, Senai, Maré 
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Que Transforma, Associação pela Saúde Emocional de Crianças (ASEC) e Amigos do 

Zippy. 

Feedback House  BMB, C6BANK, Flaytour, Ri Happy e Unidas. Pessoa física ou jurídica. 

Fleeter App e Site Startup Sebrae RS, Cidade Empreendedora Sebrae SC, Amcham Arena e Inovattion 

Awards Latam. 

Fonte de preços Site 359.433 fornecedores e 6.809 cotações especializadas. 

GESUAS App Clientes físicos e jurídicos. 

Ilhasoft Site Pessoa física ou jurídica. 

Instituto NOW Site Pessoa física ou jurídica. 

Infra Solar  Braskem Labs Scale e UpLab SENAI-SP. 

Inteceleri 

Soluções 

Site Área Metropolitana, Prefeitura de Castanhal, Prefeitura Municipal de Altamira, Prefeitura 

Municipal de Garrafão do Norte, PA, Prefeitura de Senador José Porfírio, Secretaria de 

Ciência, Tecnologia e Educação Profissional e Tecnologia, PA. Escola Aquarela, Sistema 

de Ensino Universo, Secretaria de Educação do Governo do Pará e Equipe. 

IQ App Grupo de empreendedores. 

Juntos Campus App BlackRocks, SPstars e Zeroonze. 

Jusbrasil App e Site Grupo de empreendedores. 

Kidopi Site Prefeitura de Ribeirão Preto (SP). 

Kriativar Site Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), Companhia 

Energética de Minas Gerais (CEMIG), Dmp, DreamzB, Instituto MRV e Wave. 

LegalBot Site Startup Farm e InovAtiva Brasil. 

Lemobs  Site Laboratório Nacional de Computação Científica e UNIFEI- Universidade Federal de 

Itajubá, Laboratório do Futuro, Parque Tecnologico UFRJ e ProntLife. 

Licite Legal Site Câmara Municipal de Maceiô.  

Linte Site Clientes: Fundação Lemann, Stone, Banco Itaú, Aplicativo 99 e Renault. Investidores: 500 

Startups: CA, EUA. Valor Capital Group, NY, EUA. RedPoint e Ventures, SP. Redes: 

CODEX/Stanford, Legal Hackers, AB2L e FGV/Rio. 

Lunix Site Pessoas físicas e jurídicas. 

Mais Resultados Site Secretaria de Saúde do ES, Secretaria de SP, Prefeitura de Caruaru (PE), Prefeitura de 

Santa Catarina, Prefeitura de Paraty (RJ). 

Me Poupe Site Premiações: Prêmio Influenciadores Digitais 2017 e Prêmio IBCPF 2015. 

Meritocracity Site Grupo de empreendedores. 

Mobieduca Site Secretaria de Educação do Estado do Piauí (SEDUC), Secretaria Municipal de Educação 

de Teresina (SEMEC), Secretaria Municipal de Educação Bom Jesus. 

Monitor Gov Site Plugar Data & Inteligence, BRDE Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul, 

Finep e Êxito Licitações. Clientes particulares: 1.146.864 favorecidos, 90.885.426 

licitações capturadas e 1.085 portais públicos. 

Mosquito Zero App e Site Viver, Instituto GBarbosa, Mansão do Caminho e Megatoons. 

Movva Site Parceiros: UBS Optimus Foundation, Fundação Lemann e Jacobs Foundation. Clientes: 

Mercado Pago, Lua, Instituto Natura, Instituto Pennsula, Edp, Jacobs Foundation, 

Fundação Lemann, Livo Eyewear, Die Bundesregierung, Instituto Coca Cola Brasil, 

Instituto Votarantim, Enerprev, The World Bank, Stanford University, Não Sou Gabriela, 

Caixa Econômica Federal, Ambev, Banco Central do Brasil, Stoodi, Bid, Worl-

Transforming Technologies, Mind Lab, Banco Palmas, Brava, Fundação Roberto 

Marinho, Governo do Estado do Ceará, Ipa - Innovations For Poverty Action, Redes da 

Maré, Fundação Itaú Social, Libbs, Emater-DF, Cause, pbp- Participatory Budgeting 

Project, Inpirare, At!na, Greenpeace, Governo do Estado do Rio Grande do Norte, Banco 

Interamericano de Desenvolvimento (BID) e Vaga Lume. Presente em 1 mil municípios 

no Brasil. 

Mundo 4D Site PUC-SP, SEE-SAW Panamby Bilingual School, Sion, Colégio Visconde de Porto Seguro, 

Escola Politécnica da USP, Colégio Joana D'Arc e Programa Escola da Família. 

NearBee App e Site Prêmios: WSA World Summit Award Mobile Content, I Seminário Wearables Brasil, 

Sebrae Like a Boss, Rio apps 450, Prefeitura de Campinas, Connected Smart Cities, 

Inovação Urbana, Baanko Challenge, 15º Tela Viva Móvel, 8º Concurso Acelera Startup, 

G-Startup Worldwide e 100 Open Startups. 

NoLeak Site Singularity University GSP, InovAtiva Brasil (1º lugar), BrinksUp (Liga), FAPESP e 

SENAI. 

NTU Site Programa de Treinamento em Empreendedorismo – PIPE-FAPESP, Programa de 

Aceleração para Edtechs da Future Education e Grupo Marista. 

Nutrieduc Site Grupo de empreendedores. 

Oitchau App Dog hero, Group, QuintoAndar, AEB - Agência Espacial Brasileira e mais de 100 mil 

colaboradores. Planos e preços específicos para Governo e Secretarias de Estado. A partir 

de R$854,00 até 10 colaboradores, de R$159,00 de 11 até 25 colaboradores, de R$249,00 

de 26 até 50 colaboradores e de R$550,00 de 50 até 100 colaboradores. 

Olá Pais! App Parque Tecnológico de São José dos Campos; Nexus Incubadora; Inovativa Brasil; 

Incubadora SP. 

Onboard App Governo do Estado de São Paulo e Minas Gerais. 

Oncase Site Synapis Eurofarma, Fora da Lata Suvinil, Scale-Up Endeavor e DeepDive Vale do Silício. 

Originalmy App e Site Up Innovation Lab, Google for Startups (Brasil), Ethereum Classic Labs (San Francisco), 

Startup Estonia (Estónia) e Blockchain Propulsion (Suíça). 

Payparking Site Grupo de empreendedores. 

Percept Site Grupo de empreendedores. 
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PGS Inovação 

Medical 

Site Prefeitura de Penedo, AL 

Plantário Site Compras de pessoas físicas e jurídicas. 

Plataforma Verde Site Prefeitura de São Paulo. 

Pólen Digital Site Empreendedor servidor público. 

Prosas  Governo de Minas Gerais -  

Startups and Entrepreneurship Ecosystem Development (Seed). 

Psicologia Viva App Clientes: SulAmérica, Adtalem, Chenut, Banco BMG, Algar, Siemens, Porto Seguro, 

Azul, Avon, Unimed Fesp, Unimed Vales do Taquari e Rio Pardo, Unimed Volta Redonda, 

FTD Educação, Implus Care, JLT, Zurich, Unimed Franca, CarePlus, OAB CAARS, 

Unimed Amparo, Mercer Marsh Benefícios, Unimed Anhanguera, Unimed Centro-Oeste 

Paulista, Unimed Lins. Rede de clientes externos para planos particulares 

Refinaria de 

Dados 

Site Nutricia, Heineken, Leadr, Alan, Me Poupe, Prefeitura de Petrolina, Brinks, Sanofi, 

Governo do Estado de São Paulo, Merz, primo Rico, Porto Seguro, Tecnisa, Ambev, Aster, 

Libbs, Mova, B³ e Din4mo. 

Reverse Site Prefeituras de Nova Veneza e Içara, SP. Premiações: 2º lugar na competição ‘Sua Ideia na 

Prática’ da Ideation Brasil, 3º lugar no CHOICE UP da Artemísia, 1º lugar na Feira de 

Inovação da Universidade do Extremo Sul Catarinense – UNESC 

Reset Tecnologia App Concurso Amcham Brasil e Innovation Awards Latam, Prêmio Soluções Inovadoras e um 

dos ganhadores do StarteSe 2018. 

Safety  USP, Instituto InnovAction (Microsoft), MobiLab, Instituto Parar, Artemisia, Ford Fund 

Lab e HackBrazil. 

Sinn Tecnologia Site HITACHI VANTARA. Clientes: Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, Prefeitura 

do Rio CET-Rio, Ministério do Trabalho e Emprego, Anatel, Prefeitura do Rio, Marinha 

do Brasil, Project Builder, 3M, entre outros. 

Sintecsys Site AMCEL, International Paper, Biosev, Colombo, TTG Brasil, Norflor Aflopar, Ester 

Agroindustrial, Petribu, Copa Investimentos, Brangus Guapiara e Bunge. 

Sirius App Site DWEN Member (Dell Women´s Entrepreneur Network), Draper University Fellow e Vital 

Voices Grow Fellowship. 

Smart Síndico App Presente em 23 Estados, 221 cidades, 1136 condomínios e 109871 unidades. Rede: ICE, 

BID, Rede Artemisia, Alumni Estação Hack, Comunidade ZeroOnze, SP Stars e WeWork 

Labs. 

SMS Bebê Site Bayer, Instituto Butantan, Google, APAE, USP, Prefeitura de Rio Negrinho/SC. Nos 

municípios da Prefeitura de Igaci/AL, Prefeitura de Palmeira dos Índios/AL. 

So+ma Site Pessoas físicas ou jurídicas que produzam resíduos em ambientes de uso não residencial 

(doméstico), como comércio em geral, prestadores de serviços, coletivos comunitários, 

associações de bairro, igrejas, escolas, ONGs, clubes e empreendedores privados. 

Solides Site Unimed, Wise Up, Estácio, Globo Minas, Hotmart, Instituto Brasileiro de Coaching, 

Sicoob e Sympla. 

Surdo para Surdo App Labber Social Good Brasil e Negócios de Impacto Social – Sebrae SC. 

TagFit App BizSpark (Microsoft). 

Tamanduá Edu Site Grupo de empreendedores. 

Uffa Site Grupo de empreendedores. 

UniverSaúde App Prefeitura de Jacareí (SP), Prefeitura de Tarumã (SP), Prefeitura de Ilhabela (SP), 

Prefeitura de Arujá (SP), Hospital de Amor Barretos (SP), Faculdade de Ciências da Saúde 

de Barretos (SP), prefeitura de Antônio Cardoso (BA), Prefeitura de Bebedouro (SP), 

Prefeitura do Paulista (PE), Prefeitura de Juquitiba - SP, Prefeitura de Santa Izabel - SP, 

Prefeitura de São Bernardo do Campo (SP), Prefeitura de Guaratinguetá (SP), prefeitura 

de São Sebastião (SP), prefeitura de Barueri (SP) e Governo do Estado de Rondônia. 

Universidados Site StartupRIO, Shell Iniciativa Jovem, Preparing Global Leaders Forum, MIT Bootcamps 

Alumni, Startup Weekend Alumni, R Ladies, PyLadies, Comunidade Campus Party 

(Makers), EMPRETEC alumni, OBr e RioCriativo. Prêmios: Startup Rio, BrazilLab, Shell 

Iniciativa Jovem. 

Up Saúde Site StartPB, Impacta RN e Artemisia Lab. 

YggBoard Site Organização Zero onze. 

Yubb Site UOL, Estadão, empresas de investimento: BTG Pactual, Rico Corretora, Órama 

Investimentos, Banco Daycoval, Banco Ourinvest, Banco Pine, entre outros. Premiações: 

30 startups promissoras de 2017 – StartSe, 10 startups promissoras de 2017 – SebraeMG 

e Startup School by Y Combinator (class of 2017). 

Zul Digital App Prefeituras de Belo Horizonte, Curitiba, Fortaleza, Salvador e São Paulo.  

Fonte: elaboração própria. 

 

O ecossistema GovTech como setor de negócio, empreendimento com parcerias 

público-privado tem uma construção institucional híbrida e metas destinadas a incluir o 

coletivo ou fazer avançar interesses gerais e públicos. Surgem como meios para dar 

suporte à gestão pública e solucionar problemas públicos, agindo principalmente nas 
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frentes de insuficiência dos governos. As startups brasileiras reconhecidas pela 

BrazilLAB como GovTechs possuem áreas de atuação distintas (ver Figura 1). 

 

Figura 1 – Áreas de atuação das GovTechs classificadas pelo BrazilLAB 

 

 
Fonte: Elaboração própria. 

 

O alinhamento entre os diferentes atores têm evoluído rapidamente no Brasil e 

assentado as bases para o crescimento desse ecossistema. Contudo, segundo Dominguez 

e Gerbasi (2020, p. 05-06), existem fatores limitantes nesses avanços que afetam os 

governos e as startups que vão contra o desenvolvimento desse ecossistema: a) os fatores 

limitantes originados no Poder Público para contratar as GovTechs: os Poderes Executivo 

e Legislativo no Brasil parecem ter dúvidas sobre a adoção de novas formas de 

contratação de inovação e tecnologia por temor aos órgãos de controle; b) existe um baixo 

número de empresas/startups com soluções personalizadas e que se adaptam à realidade 

dos governos, especialmente dos diferentes municípios; c) percebe-se uma alta 

dependência dos governos em relação às BigTechs e um certo medo de contratar empresas 

novas, devido à preocupação do legado das novas tecnologias e a duração dos contratos 

perante o curto ciclo de vida dessas empresas.; e c) faltam linhas de crédito, incluindo os 

organismos multilaterais, orientadas a financiar o uso de novas tecnologias. 

Atualmente, existe um movimento vinculado à ideia de desenvolver melhores 

práticas de serviços para o setor público não somente no mercado de capital privado, mas 

também para as instituições governamentais. Por exemplo, o governo federal possui a 
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plataforma Rede de Inovação do Setor Público (InovaGov) com seu próprio laboratório 

denominado GNova LAB; o Tribunal de Contas da União (TCU), primeiro órgão de 

controle global a ter um laboratório, o coLAB-i, criado no âmbito da Escola de Governo 

do Tribunal de Justiça; o Ministério Público do Rio de Janeiro com o InovaMP RJ; o 

Ministério Público de Pernambuco tem o MP Labs. Os laboratórios governamentais 

estaduais como o Laboratório de Inovação de Gestão no Espírito Santo, LAB.ges; 

Governo do Estado de São Paulo com iGovSP; e laboratórios da prefeitura municipal de 

São Paulo como o 011 Laboratório da Prefeitura de São Paulo (DOMINGUEZ, 2020). 

Todos esses laboratórios se destacam pelo desejo de criar um ambiente de 

inovação; promover uma cultura de inovação no serviço público e viabilizar soluções de 

gestão inovadoras. Para Dominguez (2020), esta última etapa é sempre a mais difícil, 

devido aos obstáculos e dificuldades do formato novo de contratação pública, apesar do 

enquadramento legal favorável. Há a dificuldade em estabelecer termos de referência para 

contratações que não sejam muito genéricas, que atraiam empresas não qualificadas e que 

não sejam muito específicas que impeçam o desvio na contratação. 

De acordo com o relatório Radiografia do Ecossistema Brasileiro de Startups de 

20175, o perfil das startups brasileiras demonstra que 63% é composto por até cinco 

pessoas, 49% são compostas apenas pelos sócios, e 74% tem equipe com maioria de 

homens. Não existe um indicador oficial do governo brasileiro sobre o número de startups 

no país. A ABStartups6, que trabalha com banco de dados aberto, indica que esse 

ecossistema é composto por 12.790 startups em diferentes estágios de desenvolvimento 

como ideação, operação, tração e dimensionamento7. Para Dominguez (2020), a 

ABStartups classifica o público que pretendem atingir, sugerem que as startups se 

autodenominam empresas Business to Government B2G/B2GOV e manifestem interesse 

em trabalhar com o governo na descrição para atribuir seus produtos ou soluções. Desse 

modo, o esforço da associação em demonstrar o avanço quantitativo das startups 

segmentadas para governos têm o intuito de formar estratégias de eficiência para o 

mercado e para a legislação brasileira. 

 
5 Radiografia do ecossistema. Disponível em: <https://abstartups.com.br/radiografia-do-ecossistema/>. 

Acesso em 5 de jun. de 2020. 
6 A Associação Brasileira de Startups, ABStartups, é uma instituição sem fins lucrativos fundada pela união 

de diversos empreendedores que tentavam criar uma frente de trabalho coesa para as startups brasileiras. 

Visa impulsionar o empreendedorismo tecnológico no país, como também auxiliar novos profissionais. 

Saber mais em: < https://abstartups.com.br/sobre/>. Acesso em: 6 de jun. de 2020. 
7 Abstartups. Disponível em: <https://abstartups.com.br/>. Acesso em: 5 de jun. de 2020. 
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2.1 Contexto político 

 

As políticas de promoção do governo digital, bem como a transformação digital e 

a inteligência de dados são uma condição necessária para a transformação das 

administrações públicas, como aponta Amador e Nicolini (2020, p.3), pois permitem 

gerar melhores serviços e bem-estar para os cidadãos. Isso significa uma mudança na 

maneira de trabalhar para se adaptar a esse novo paradigma marcado por desafios 

relacionados a mudanças populacionais, crises de confiança, pressões orçamentárias, falta 

de agilidade na administração e prestação de serviços públicos. 

Neste trabalho, entendemos a dimensão política como fenômeno fragmentado. 

Precisamos observar a dimensão política que se manifesta no papel das plataformas ao 

passo que arquitetam os ambientes on-line, os usuários como indivíduos que tomam 

decisões sobre seu comportamento específico em um ambiente digital e governos como 

as entidades que estabelecem as regras básicas gerais para essas interações 

(HELBERGER, PIERSON, POELL, 2018).  

Podemos entender ainda como políticas as convicções e representações que cada 

ator tem, uma vez que se entendam estas como importantes para promover ou 

desestimular a participação civil na vida social. Se o público tem a impressão de que a 

sua intervenção pode fazer alguma diferença para conduzir nesta ou naquela direção a 

decisão acerca dos negócios públicos, então possivelmente se sentirá impulsionado a 

produzir intervenções mais constantes e mais qualificadas (GOMES, 2005).  

Em tempo, precisamos lembrar que a existência de canais entre a cidadania e a 

esfera da decisão política não pode ser tomada, contudo, como influência direta na decisão 

final (BARROS, 2016). Primeiro, é preciso questionar se a iniciativa tem como propósito 

influenciar de alguma forma no processo de tomada de decisão de políticas públicas e 

como se daria exatamente tal influência. Nos casos em que as iniciativas são desenhadas, 

de alguma forma, como este propósito cabe perguntar se este é alcançado.  

Neste contexto, a pauta da desburocratização, uma demanda antiga, ressurge como 

condição para a construção de um governo tecnológico (GovTech). Como atores que 

movimentam os entendimentos e práticas, temos o aparecimento de organizações que 

surgem com o argumento de que existem para a defesa dos direitos dos cidadãos (SILVA, 

2019), isto é, as GovTechs e todo o ecossistema em que os governos colaboram com 

startups, micro, pequenas e médias empresas (MPME) e outros atores que utilizam 
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inteligência de dados, tecnologias digitais e metodologias inovadoras para fornecer 

produtos e serviços para a solução de problemas públicos. Essa cooperação para 

Dominguez e Gerbasi (2020, p. 07), constitui um dos novos mecanismos de parceria 

público-privada que pode incrementar as capacidades do governo em áreas de tecnologia 

altamente especializada para benefício dos cidadãos com melhores serviços públicos. 

O governo brasileiro se destaca na América Latina pela prestação de serviços on-

line, apresentando uma disposição em digitalizar o governo e todos os seus órgãos. Após 

as eleições de 2018, a nova administração manteve líderes anteriores responsáveis pela 

agenda digital no país que continuaram a trabalhar e a desenvolver o ecossistema de 

startups GovTechs (ZAPATA, STIRLING, 2020). Essa iniciativa é fruto de uma 

estratégia governamental para incentivar as relações público-privado, visando o 

crescimento dos investimentos voltados para serviços públicos e para o fomento do 

crescimento de empresas brasileiras. 

As empresas GovTech são atores importantes também por conta da crise de 

confiança entre o setor privado e público, conforme argumento de Zapata e Stirling (2020 

p. 05), o que faria com que os investidores se preocupassem em criar associações com o 

governo. O entendimento é que diante dos estímulos corretos por parte dos governos, o 

setor privado e a sociedade civil podem sugerir suas próprias soluções, desenvolvendo 

abordagens público-privadas mais robustas, que podem produzir maior legitimidade do 

que o governo possui atualmente. Há uma expectativa também de que as GovTechs 

possam ajudar a resolver problemas econômicos e sociais complexos com mais rapidez e 

eficiência (NOVECK, 2009; VERHULST et al., 2014). 

A dificuldade da administração pública de lidar com as novas tecnologias é 

explicada, ao menos em parte, pelo desconhecimento da tecnologia por parte dos 

formuladores de políticas públicas, incluindo os responsáveis por sua regulamentação. 

Mas a falta de conhecimento técnico não é a única causa da lentidão do governo para 

colocar em prática as promessas da democracia digital. Noveck (2009) argumenta que é 

necessário um novo olhar para as clássicas teorias da participação política. O governo e 

os profissionais que trabalham para o governo não são imunes à influência de interesses 

políticos. Frequentemente, os cientistas e especialistas externos que são solicitados a dar 

conselhos imparciais ao governo são lobistas.  

Diante deste contexto, especialmente lideranças locais eleitas e suas equipes que 

querem transformar a qualidade e eficiência das administrações públicas deparam-se com 
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o cenário de responsabilidade por empreender políticas públicas complexas, restrição 

financeira aliada a baixa eficiência da execução orçamentária e com recursos humanos 

que apresentam dificuldades para aquisição de soluções inovadoras que os ajudem no 

enfrentamento dos problemas encontrados.  

Apesar do rápido avanço na descentralização de responsabilidades e competência 

fiscal para os municípios, as capacidades institucionais das administrações públicas 

municipais não se desenvolveram no mesmo ritmo e intensidade. Por exemplo, ao tomar 

a formação do servidor público municipal como uma medida para qualidade institucional 

da administração pública municipal, identifica-se que os resultados não são positivos: 

somente 38,6% dos servidores possuem alguma formação superior, segundo Fiori e 

Ramos (2020). A divergência entre a responsabilidade pela gestão de políticas públicas 

de alta complexidade e a falta de capacidade institucional tem feito com que diversos 

municípios enfrentam dificuldades na gestão de seus recursos e na entrega de serviços à 

população. Em busca de apoio externo para resolução destes problemas, as lideranças 

municipais encontraram soluções de alto custo, muitas vezes inacessíveis aos municípios 

pequenos e médios, ou soluções locais que, na média, apresentam baixa qualidade e, 

apesar de terem custos acessíveis, não resolvem o problema que a administração 

municipal enfrenta. Tão pouco os governos estaduais e federal têm estrutura e programas 

para apoio na melhoria da capacidade institucional municipal (FIORI, RAMOS, 2020). 

Gestores públicos, pesquisadores e acadêmicos, contestam que o envolvimento 

mais ativo do governo com a seleção de cidadãos privados apenas aumentaria o risco de 

corrupção. O receio é de que a abertura de canais de participação crie uma nova classe de 

lobistas e campanhas on-line nos quais as pessoas participem apenas para servir seus 

próprios interesses financeiros. Mas se as práticas do governo do século XXI fossem 

projetadas para dividir tarefas em muitos pequenos exercícios de coleta de fatos e tomada 

de decisão, a tecnologia se diversificaria contra esse risco. É mais difícil corromper um 

sistema com muitas partes. Essa abordagem também facilitaria a participação de pessoas 

ocupadas. E se as decisões do governo fossem planejadas para serem tomadas em grupos, 

os membros do grupo se manteriam honestos e soariam apitos em caso de corrupção 

(NOVECK, 2009). 

Para Dominguez e Gerbasi (2020), o Brasil avançou na legislação, mas precisa 

avançar as implementações nos diferentes níveis de governo. É imperativo que os 

organismos de controle como o Poder Judiciário, Ministério Público e Tribunais de 
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Contas também atualizem a sua forma de avaliar essas novas demandas de contratação 

pública de inovação e tecnologia. Os processos políticos têm produzido grandes impactos 

e alterações nos campos de força que compõem as democracias representativas, visto que 

a produção de fatos, narrativas e enquadramentos de acontecimentos cotidianos como 

politizados ou de relevância política possuem a habilidade de influenciar a conduta e 

tomada de decisões não apenas de representantes eleitos, mas também de instituições e/ou 

atores que compõem a própria sociedade civil.  

Para que os instrumentos para a promoção e desenvolvimento de ecossistemas de 

micro e pequenas empresas chamadas de startups GovTechs sejam eficazes é preciso 

considerar as características estruturais para o desenvolvimento setor privado, a exemplo 

de apoio fiscal, aperfeiçoamentos dos mecanismos de compras públicas em geral e das 

compras especificamente sobre produtos e serviços de inovação, facilidade na 

incorporação de capital humano e, de modo geral, simplificação das relações público-

privadas. Novas abordagens de colaboração e associação entre instituições públicas e 

atores privados podem ajudar (AMADOR; NICOLINI, 2020). 

 

2.2 Contexto jurídico 

 

Este tópico tem por objetivo fazer um inventário das normativas, diretrizes, planos 

governamentais e outros documentos jurídicos importantes para uma compreensão dos 

marcos legais que orientam políticas públicas e ações privadas que de alguma forma se 

relacionam com o ecossistema das GovTechs. Temos ciência da dificuldade de dar conta 

de todos os documentos sobre o tema, dado que muito foi elaborado a respeito em áreas 

correlatas, mas procuramos apresentar os mais relevantes. Portanto, manuscritos foram 

levantados para demonstrar os principais documentos jurídicos para startups no Brasil. 

 

Tabela 3 – Principais documentos jurídicos relacionados às startups 

 
Documento Descrição 

Grupo de Trabalho em 

Tecnologia da Informação 
(GTTI) 

Examinar e propor políticas, diretrizes e normas relacionadas 

com as novas formas eletrônicas de interação. 

Programa Sociedade da 

Informação (SocInfo) 

A formulação e a implementação da política de Governo 

Eletrônico e utilização de tecnologias de informação e 

comunicação nos setores do governo, da iniciativa privada e 
sociedade civil. 
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Lei de Acesso à informação Informações ou documentos que abordem as condutas que 

impliquem a divulgação de informações de interesse público, 

independentemente de solicitações, o fomento ao 
desenvolvimento da cultura de transparência na administração 

pública, entre outros. 

Marco Civil da Internet Estabelece princípios, garantias, direitos e deveres para o uso 

da internet no Brasil e determina as diretrizes para atuação da 
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios em 

relação à matéria. 

Plano Nacional de Internet 
das Coisas (IoT) – Cadastro 

Base do Cidadão e Comitê 

Central de Governança de 

Dados 

É formado por objetivos que um deles é melhorar a qualidade 
de vida das pessoas e promover ganhos de eficiência nos 

serviços através da implementação de IoT, indicando os 

ambientes prioritários para as aplicações de soluções que 

incluam as cidades, indústrias, saúde e ambiente rural. 

Sistema Nacional para a 

Transformação Digital 

(SinDigital) – Estratégia 
Brasileira de Transformação 

Digital (E-Digital) 

Introduz a transformação digital do Governo para tornar o 

Governo Federal mais acessível à população e mais eficiente 

em prover serviços ao cidadão, em consonância com a 
Estratégia de Governo Digital. 

Lei Geral de Proteção de 

Dados Pessoais (LGPD) 

Esta Lei dispõe sobre o tratamento de dados pessoais, 

inclusive nos meios digitais, por pessoa física ou jurídica de 
direito público ou privado, com o objetivo de proteger os 

direitos fundamentais de liberdade e de privacidade e o livre 

desenvolvimento da personalidade da pessoa natural. 

Marco Civil do Terceiro 
Setor 

Normais gerais de parcerias entre a administração pública e 
organizações da sociedade civil que estabelece três formas de 

cooperação entre organizações não governamentais e 

governos. 

Declaração dos Direitos de 

Liberdade Econômica 

Estabelece normas de proteção à livre iniciativa e ao livre 

exercício de atividade econômica e disposição sobre a atuação 

do Estado como agente normativo e regulador. 

Lei de Licitações, Lei 
Federal de Inovação 

Tecnológica e 

Instituem processos de contratação pública no Brasil a nível 
federal, estadual e municipal. 

Lei de Inovação Esta Lei tem como objetivo o incentivo ao desenvolvimento 

social, tecnológico e científico no país.  

Instituição Científica, 

Tecnológica e de Inovação 

(ICT) 

Instituição de incentivo ao desenvolvimento científico, à 

pesquisa, à capacitação científica e tecnológica e à inovação. 

Núcleo de Inovação 
Tecnológica (NIT) 

Estrutura instituída por uma ou mais Instituição Científica, 
Tecnológica e de Inovação (ICTs). Tem como finalidade gerar 

políticas de inovação e empreendedorismo. 

Estímulo à Construção de 
Ambientes Especializados e 

Cooperativos de Inovação 

Organizam espaços compatíveis com a inovação e o 
empreendedorismo. 

Fonte: elaboração própria. 

 

As políticas de inovação foram definitivamente incorporadas às agendas 

governamentais dos países desenvolvidos nos anos 1990 (SILVA, 2019). O Grupo de 

Trabalho em Tecnologia da Informação (GTTI), formalizada pela Portaria da Casa Civil 
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em 3 de abril de 2000 revogado nº 10.087 de 5 de novembro de 20198 tem como a 

finalidade de examinar e propor políticas e normas relacionadas com as novas formas 

eletrônicas de interação e modernização para administração pública. O núcleo foi inserido 

na política de governo para reunir as pastas da Ciência, Tecnologia e Inovação as bases 

da criação de uma sociedade digital no Brasil. As ações do GTTI incorporam as metas do 

programa Sociedade da Informação, coordenado pelo Ministério da Tecnologia. 

Apresentou a Proposta de Política de Governo Eletrônico para o Poder Executivo Federal 

e o Decreto de 18 de outubro de 2000, criou o Comitê Executivo de Governo Eletrônico 

(CEGE) para formular políticas, estabelecer diretrizes, coordenar e articular as ações do 

Governo Eletrônico. 

As ações combinam com as metas do Programa Sociedade da Informação 

(SocInfo)9, coordenado pelo Ministério da Ciência e Tecnologia. Nesse contexto, o GTI 

assumiu o papel de facilitador na busca dos objetivos do SocInfo. Os principais objetivos 

referem-se ao estabelecimento de um novo paradigma cultural de inclusão digital, focado 

no cidadão-cliente, com a redução de custos unitários, a melhoria na gestão e qualidade 

dos serviços públicos, a transparência e a simplificação de processos. O Programa 

SocInfo instituído em 1999 pelo Governo Federal, com atuação no ano 2000, buscou 

integrar, coordenar e fomentar ações para utilização de tecnologias de informação e 

comunicação nos setores do governo, da iniciativa privada e sociedade civil. Conduz 

ações voltadas para o fortalecimento da competitividade da economia e para ampliação 

do acesso da população aos benefícios gerados pelas tecnologias de informação e 

comunicação.  

Importantes esforços foram desenvolvidos com o objetivo de melhorar o ambiente 

regulatório que permita a inovação nos governos. Em 2004 a Lei de Inovação insere o 

termo “Inovação” pensando no aperfeiçoamento no ambiente produtivo e social com foco 

em agregar novas funcionalidades ou características a produto, serviço ou processo já 

existente que possa resultar em melhorias e em efetivo ganho de qualidade ou 

desempenho. 

 
8Decreto Presidencial nº 3.400 de 3 de abril de 2000. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2019-2022/2019/Decreto/D10087.htm#art1>. Acesso em: 7 

de jun. de 2020. 
9 SocInfo Disponível em: <https://www.gov.br/governodigital/pt-br/estrategia-de-governanca-digital/do-

eletronico-ao-digital>. Acesso em: 8 de jun. de 2020. 
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 Em 2011, foi promulgada a Lei nº 12.527 de 18 de novembro de 2011 de Acesso 

à informação10. Os procedimentos previstos nesta Lei têm como diretrizes: a divulgação 

de informações de interesse público, independentemente de solicitações, o fomento ao 

desenvolvimento da cultura de transparência na administração pública, a utilização de 

meios de comunicação viabilizados pela tecnologia da informação, a observância da 

publicidade como preceito geral e do sigilo como exceção, e o desenvolvimento do 

controle social da administração pública. É aplicada aos órgãos públicos, bem como às 

entidades privadas sem fins lucrativos que recebam para realizar ações de interesse 

público, contrato de gestão, recursos públicos, convênios ou acordos. Desse modo, é 

considerado informação dados processados ou não que podem ser utilizados para 

produção e transmissão de conhecimento e documentos registrados em qualquer formato, 

integridade da informação, autenticidade e qualidade da fonte.  

Em seguida o Marco Civil da Internet seguindo as mudanças na Lei n° 10.973/04 

de Inovação Tecnológica em 2016 (DOMINGUEZ, GERBASI, 2020). O Marco Civil da 

Internet, a Lei 12.965, de 23 de abril de 201411, tornou-se mundialmente conhecido por 

ter sido uma das primeiras legislações que reconhecem a neutralidade da rede como 

direito da cidadania (BARROS, 2016). Esta Lei estabelece princípios, garantias, direitos 

e deveres para o uso da internet no Brasil e determina as diretrizes para atuação da União, 

dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios em relação à matéria. Os direitos 

assegurados por esta lei são discutidos por acadêmicos e ativistas do campo do direito e 

governança de internet ao redor do mundo (MENDONÇA, SAMPAIO, BARROS, 2016). 

A Instituição Científica, Tecnológica e de Inovação (ICT) está presente na Lei nº 

13.243, de 201612, art. 2º, inciso V, é um órgão da administração pública direta ou indireta 

com propósito de incluir a pesquisa científica tecnológica e o desenvolvimento de novos 

produtos e serviços. O Núcleo de Inovação Tecnológica (NIT) também presente na Lei 

nº 13.243, de 2016, art. 2º, inciso VI, estrutura uma ou mais Instituições de Ciência e 

Tecnologia (ICTs) que tem como finalidade a gestão de política institucional de inovação. 

Plano Nacional de Internet das Coisas (IoT), o Decreto nº 10.046/2019, que 

institui o Cadastro Base do Cidadão e o Comitê Central de Governança de Dados. O plano 

 
10Lei de Acesso à Informação Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-

2014/2011/lei/l12527.htm>. Acesso em: 8 de jun. de 2020. 
11Marco Civil da Internet. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-

2014/2014/lei/l12965.htm>. Acesso em: 20 de set. de 2020. 
12 Lei ICT. Dispinível em: < http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2016/lei/l13243.htm>. 

Acesso em: 20 de set. de 2020. 
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brasileiro para a IoT é composto por onze artigos que se baseiam na livre concorrência e 

na livre circulação de dados, observadas as diretrizes de segurança da informação e de 

proteção de dados pessoais. Publicado em novembro de 2017 e realizado pelo Banco 

Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), em parceria com o 

Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTIC) informa a 

necessidade da implementação de IoT no contexto urbano para promover a aplicação de 

tecnologias de informação e comunicação, criando cidades e comunidades mais 

inteligentes e sustentáveis e governos mais ágeis.  

O Decreto nº 9.283, de 201813, art. 2º, inciso II - Do Estímulo à Construção de 

Ambientes Especializados e Cooperativos de Inovação favorece espaços compatíveis 

com a inovação e o empreendedorismo. São espaços característicos da economia baseada 

no conhecimento, articulam as empresas, as instituições científicas, tecnológicas e de 

inovação, as agências de fomento, os diferentes níveis de governo ou organizações da 

sociedade civil. Este Decreto também agrega o Ecossistema de Inovação que impulsiona 

a infraestrutura institucional e cultural para captar a atenção de empreendedores e 

recursos financeiros. São locais que incentivam o desenvolvimento do conhecimento 

como parques científicos e tecnológicos, distrito de inovação, polos tecnológicos e 

cidades inteligentes. 

Em 9 de outubro de 2019, é promulgado o Decreto nº 10.04614 que trata da 

constituição do Cadastro Base do Cidadão e Comitê Central de Governança de Dados 

com o foco de simplificar a oferta de serviços públicos, a orientação e otimização, a 

formulação, a implementação, a avaliação e o monitoramento de políticas públicas, 

possibilitar a análise das condições de acesso e manutenção de benefícios sociais e fiscais, 

promover a melhoria da qualidade e da fidedignidade dos dados custodiados pela 

administração pública federal e aumentar a qualidade e a eficiência das operações internas 

da administração pública federal incluída no art. 1º, inciso I a V (SILVA, 2019). 

O Sistema Nacional para a Transformação Digital (SinDigital) é composto pela 

Estratégia Brasileira de Transformação Digital (E-Digital) que tem como um de seus 

quatro eixos básicos da transformação digital Governo e Cidadania planejados pelo 

Governo Federal. A proposta do E-Digital fundamenta a harmonização das iniciativas do 

 
13 Decreto nº 9.283, de 2018. Disponível em: < https://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/2018/decreto-

9283-7-fevereiro-2018-786162-norma-pe.html>. Acesso em 9 de jun. 2020. 
14Decreto nº 10.046/2019. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-

2022/2019/decreto/D10046.htm>. Acesso em: 9 de jun. de 2020. 
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Poder Executivo Federal vinculadas ao ambiente digital, com o objetivo de aproveitar as 

tecnologias digitais para promover o desenvolvimento econômico e social. Tem como o 

propósito, entre outros, de incluir os eixos: de pesquisa, desenvolvimento e inovação para 

ampliação da produção científica e tecnológica em busca de solucionar problemas 

nacionais; infraestrutura com acesso às tecnologias de informação e comunicação para 

promover a ampliação de acesso da população à internet e as tecnologias digitais; e 

transformação digital da economia para estimular a informatização, o dinamismo, a 

produtividade e a competitividade da economia brasileira, de forma a acompanhar a 

economia mundial. 

A Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD), Lei nº 13.709, de 14 de 

agosto de 201815, trata-se de uma Lei que aborda o tratamento de dados pessoais, 

inclusive nos meios digitais por pessoas físicas ou jurídicas de direito público e privado. 

A Lei tem como objetivo proteger os direitos fundamentais de liberdade e privacidade. 

Tem como fundamentos: a autonomia informativa, respeito à privacidade, à 

inviolabilidade da intimidade, da honra e da imagem, a liberdade de expressão, de 

informação, de comunicação e de opinião, a livre iniciativa, a livre concorrência e a defesa 

do consumidor; e os direitos humanos, o livre desenvolvimento da personalidade, a 

dignidade e o exercício da cidadania pelas pessoas naturais.  

O Marco Civil do Terceiro Setor, a Lei n ° 13019/201416 com modificações 

introduzidas pela Lei n ° 13204/2015 institui normais gerais de parcerias entre a 

administração pública e organizações da sociedade civil que estabelece três formas de 

cooperação entre organizações não governamentais e governos, muitas das quais têm sido 

utilizadas para validar soluções desenvolvidas por startups em projeto piloto. As parcerias 

nesta Lei respeitarão as normas específicas das políticas públicas setoriais relativas ao 

objeto da parceria e as respectivas instâncias de acordo e deliberação, no qual fundamenta 

a gestão pública democrática, a participação social, o fortalecimento da sociedade civil, a 

transparência na aplicação dos recursos públicos, os princípios da legalidade, da 

legitimidade, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade, da economicidade, da 

eficiência e da eficácia para assegurar dentre outros fatores: o reconhecimento da 

participação social como direito do cidadão; a promoção do desenvolvimento local, 

 
15 LGPD. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/lei/L13709.htm>. 

Acesso em: 20 de set. de 2020. 
16 Marco Civil do Terceiro Setor. <Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-

2014/2014/lei/l13019.htm>. Acesso em: 20 de set. de 2020. 
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regional e nacional, inclusivo e sustentável; e a valorização da diversidade cultural e da 

educação para a cidadania ativa. 

A Declaração dos Direitos de Liberdade Econômica repercutiu na organização e 

constituição de empresas no país, a Lei nº 13.874 / 1917, além de prever dispositivos que 

facilitam o teste de produtos ou soluções inovadoras na esfera privada. Institui normas de 

proteção à livre iniciativa e ao livre exercício de atividade econômica e disposição sobre 

a atuação do Estado como agente normativo e regulador. Os princípios da Declaração 

incluem a boa-fé do particular perante o poder público, a liberdade como uma garantia no 

exercício de atividades econômicas, o reconhecimento da vulnerabilidade do particular 

perante o Estado; e a intervenção subsidiária e excepcional do Estado sobre o exercício 

de atividades econômicas. 

O Brasil tem feito esforços para melhorar a estrutura de investimentos e compras 

públicas de 1993 em busca de criar um marco legal de startups, um espaço para 

desenvolvimento regulamentado das startups. Segundo Zapata e Stirling (2020), no 

governo digital existe o processo contínuo de digitalização do governo o que possibilita 

compras governamentais moderadas de tecnologias avançadas. Devido ao amplo 

território, atenta-se para harmonizar a lei de compras e eliminar as atuais ineficiências e 

impasses legais.  

No entanto, existem dificuldades da lei de compras públicas que trata da ausência 

de mecanismos eficientes que regem o diálogo do gestor público com fornecedores da 

solução na etapa de construção dos termos da compra, fato que dificulta a tarefa da 

administração pública municipal na especificação de soluções inovadoras. Esta situação 

se torna mais complicada para cidades pequenas e médias, onde há uma assimetria de 

informação em relação ao mercado de soluções inovadoras (FIORI, RAMOS, 2020). 

O marco regulatório da governança no Brasil está contemplado em sua maioria na 

Lei de Licitações n ° 8.666/9318 que estabelece as regras gerais das licitações e dos 

contratos administrativos na Lei Federal de Inovação Tecnológica n° 10973/04 com 

modificações feitas pela Lei n ° 13243/16, regulamentada pelo Decreto n ° 9283/2018 e 

na Lei Estadual (Lei n ° 13303/16). Essas leis e regulamentos, de acordo Dominguez 

 
17Declaração dos Direitos de Liberdade Econômica. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2019/lei/L13874.htm>. Acesso em: 20 de set de 

2020. 
18Lei de Licitações. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8666cons.htm>. Acesso 

em: 8 de ago. de 2020. 



67 

 

 

(2020), estabelecem o processo de contratação pública no Brasil em todos os níveis: 

federal, estadual e municipal. Isso é essencial para o desenvolvimento de processos de 

compras públicas que estimulem e priorizem formas mais modernas de adoção e 

incorporação de novas tecnologias nos serviços públicos necessários para o ecossistema 

GovTech. 

Mas, desde que a Lei de Licitações foi concebida em uma lógica do século 

passado, voltada principalmente para obras e serviços de engenharia, ela passou por 

diversas modificações. Atualmente, encontra-se em tramitação a proposta de atualização 

da Lei no Congresso Nacional: PL n° 1292/9519, aprovado na Câmara dos Deputados e 

no ano de 2020 encaminhado ao Senado Federal. Esta proposta altera completamente esta 

legislação. 

Em 2016, foi publicada a Lei Geral das Empresas Estatais, Lei nº 13.303/201620, 

criada com o objetivo de estabelecer regras gerais de governo para as diferentes empresas 

estatais brasileiras. Além de replicar a Lei Federal de Compras Públicas em diversos 

termos, no que diz respeito aos casos de renúncia à licitação, é importante lembrar que 

esta Lei previa explicitamente a possibilidade de contratação direta pelas chamadas 

empresas estatais, nos casos em que a escolha do parceiro está ligada às suas 

características particulares, que dizem respeito a oportunidades de negócio definidas e 

específicas. 

Com base nessa percepção, em 2018, o Governo Federal do Brasil, constituiu o 

Comitê Interministerial do Ministério da Economia e Ministério da Ciência, Tecnologia, 

Inovação e Comunicação (MCTIC) para encontrar formas de melhorar o incentivo ao 

desenvolvimento de startups GovTech. Esta Comissão tem trabalhado na criação de um 

enquadramento legal para o arranque e o empreendedorismo inovador, sendo um dos 

principais aspectos desta nova legislação a utilização do poder de compra do Estado para 

promover a inovação (DOMINGUEZ, 2020). 

Para isso, foi desenvolvida uma solução denominada Termo de Colaboração para 

Teste de Inovação (TCTI), com o objetivo específico de aproximar as startups do 

Governo a partir de experiências de outros órgãos públicos que adotaram uma abordagem 

 
19Lei n° 1292/95. Disponível em 

<https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=16526>. Acesso em: 10 de 

ago. de 2020. 
20Lei nº 13.303 de 2016. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-

2018/2016/lei/l13303.htm#:~:text>. Acesso em: 10 de ago. de 2020. 
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de inovação aberta. Para Dominguez (2020), os objetivos da TCTI é padronizar o 

processo de teste das soluções decorrentes deste desafio, que está aberto a startups e 

outras empresas; fazer isso com a criação de métricas claras de sucesso ou falha de teste, 

bem como a duração do teste e o painel de avaliação externa; e garantir a contratação 

direta pelo governo caso o teste seja bem-sucedido. 

O Brasil passa por uma expansão do ecossistema de GovTech no sentido contrário 

à retração do Produto Interno Bruto (PIB) nos últimos anos. O setor de tecnologia e das 

startups foram identificadas como empresas unicórnio em crescimento, aquelas que têm 

valor de mercado acima de USD 1 bilhão. No país, a ideia de que a tecnologia pode 

contribuir com os ganhos de eficiência para os serviços públicos está sendo propagada 

para os gestores públicos e para cidadãos como novas formas de colaboração entre setores 

público e privado com esta finalidade (DOMINGUEZ, GERBASI, 2020). 

Segundo o relatório CAF e Oxford Insights intitulado The GovTech Index 2020, 

escala o Brasil numa pontuação de 5.26/10 no ranking de 4/16 GovTechs considerando a 

América Latina, Espanha e Portugal. Em classificação no Índice de Competitividade 

Global do World Economic Forum (WEF) 10/16, o país encontra-se com as seguintes 

pontuações: 4.18 Cultura de compras; 7.13 Estruturas de Compras; 3.97 Ambiente de 

Inovação; 5.79 Governo digital; 5.03 Ambiente Digital; 8.29 Ambiente da Indústria; e 

3.88 Ambiente político. A principal questão que pode impedir o desenvolvimento neste 

campo é a falta de credibilidade e confiança no governo brasileiro. E os recentes 

escândalos de corrupção e da imagem pública prejudicam a confiança do público no 

sistema de compras, consequentemente corresponde a baixa pontuação do país na 

categoria de investimento (ZAPATA, STIRLING, 2020). 

O mercado de startups geralmente conta com fundos de investimento criados por 

iniciativas públicas, como SPVENTURES, Fundo Municipal de Inovação de 

Florianópolis, FINEP Startup, Fundo Criatec (do BNDES, administrado pela Inseed 

Investimentos), PIPE da FAPESP, Programa TechD (Associação MCTIC com empresas 

privadas). Eles investem em startups de todos os setores com o objetivo principal de 

fomentar a inovação e o empreendedorismo, aparentemente sem nenhuma segmentação 

ou priorização para startups GovTech ou que estejam trabalhando em projetos de impacto 

social (DOMINGUEZ, 2020). 

No entanto, o Brasil não tem um fundo ou perfil de investidor que esteja 

especificamente interessado nas GovTechs. Os principais investidores são os mesmos que 
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apostam no ecossistema geral de startups e investimentos iniciais também não possuem 

uma segmentação específica. Dessa forma, existe um déficit de financiamento para 

iniciativas das startups GovTechs, apesar da grande quantidade de fundos de investimento 

criados por iniciativas do setor público no país (DOMINGUEZ, GERBASI, 2020). 

No governo digital existe o processo contínuo de digitalização do governo o que 

possibilita compras governamentais moderadas de tecnologias avançadas. Ao 

recomendar que sejam liberados recursos para criar um fundo exclusivamente para a 

GovTech e criar uma estratégia nacional da GovTech, pontua-se que no ambiente de 

inovação, a startup GovTech tem uma moderada capital de risco e habilidades digitais 

médias na população. Indica-se que invista na educação digital nos níveis secundário e 

superior para aumentar as habilidades digitais. Aumente a frequência de eventos 

específicos da GovTech que conectam investidores, startups e governo (ZAPATA, 

STIRLING, 2020). 

As principais adversidades das startups GovTechs está em contratação que 

decorrem da legislação básica que rege as contratações no setor público. A legislação é 

apontada como tardia e não condizente com a contratação de produtos e serviços baseados 

em tecnologia e inovação. Existe a preocupação no processo de modernização das 

compras governamentais relacionadas à governança corporativa e o comprometimento de 

gestores públicos que façam novas contratações de startups que oferecem serviços 

públicos (DUBOW, 2017). 

O Brasil avançou com sua legislação, mas esta precisa, por um lado, ser 

implementada nos diferentes níveis de governo federal ou estadual em particular a Lei de 

Inovação (Lei nº 10.973/2004)21 e seus novos mecanismos e, por outro lado que os órgãos 

de controle (Poder Judiciário, Ministério Público e Tribunais de Contas) também 

modernizem sua forma de ver e avaliar essas novas formas de contratação pública 

(DOMINGUEZ, 2020). Os novos arranjos institucionais que vêm sendo desenvolvidos, 

desde a ordem tecnológica até a licitação dessas contratações, até o desenvolvimento de 

modelos como o Teste de Inovação, Termo de Colaboração, devem ser incentivados e 

aprimorados, e não apenas dificultados por excessivo legalismo. 

A melhoria no ambiente regulatório com o intuito de estimular a inovação, 

principalmente entre novas parcerias público-privadas incluindo a participação da 

 
21 Lei de Inovação nº 10.973/2004. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-

2006/2004/lei/l10.973.htm>. Acesso em: 8 de jun. de 2020.  
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sociedade civil, obriga a existência de iniciativas de dados abertos, transparência e 

consultas públicas. O crescimento de dispositivos móveis e a universalização dos serviços 

de comunicação podem transformar a população de grandes e pequenas cidades em 

agentes ativos que podem colaborar na solução de problemas.  

 

2.3 Contexto econômico: o financiamento das GovTechs 

 

Em pesquisa divulgada pela Associação Brasileira das Empresas de Software 

(ABES), constatou-se que o mercado brasileiro de startups foi o que mais atraiu 

investimentos na América Latina, representando 65% de todos os investimentos em 

venture capital22 no país. Desde 2011, os fundos de venture capital contribuíram com 

quase R$ 13 bilhões no Brasil e em 2018 investiram US$ 1,3 bilhão (R$ 5,1 bilhões), 

51% a mais que em 2017. É estimado um aumento constante visto que a multinacional de 

telecomunicações e internet japonesa Softbank anunciou um fundo de US$ 5 bilhões para 

investir em startups na América Latina. A expectativa é que parte dos recursos seja 

destinada a empresas brasileiras, embora elas ainda não tenham uma GovTech. 

Uma lista dos principais fundos, nacionais e internacionais, de investimento e das 

redes de empreendedores voltados para este setor nos ajuda a dimensionar a importância 

econômica do fenômeno: 1) o Global Innovation Fund é um fundo de investimento 

internacional híbrido exclusivo que apoia testes de inovações destinadas a melhorar a vida 

das pessoas nos países em desenvolvimento; 2) o Bountysource é um suporte para 

software de código aberto internacional com 64.289 membros que intermedia 

investimentos entre interessados e startups; 3) o Sebraelab estimula a inovação e o 

consumo de novos conhecimentos em conexão aos negócios; 3) a Associação Brasileira 

de Captadores de Recursos (ABCR) mobiliza recursos, produz desenvolvimento 

institucional que atuam para organizações da sociedade civil e apoia iniciativas 

democráticas; 4) a BrazilFoundation apoia iniciativas que permitem igualdade de acesso 

e justiça social a todos os cidadãos do país; 5) a Fundação ARYMAX mobiliza recursos 

privados para o desenvolvimento e fortalecimento de pessoas, é uma entidade sem fins 

 
22 Venture capital é uma modalidade de investimento concentrado em empresas de médio porte, mais 

comum em startups brasileiras. O mercado venture capital no Brasil é o maior da América Latina e o 

investimento pode ser realizado por Fundos de Investimento em Participações (FIPs) estruturados para esta 

finalidade, e por investimentos individuais que possuam capital e amplo conhecimento para investir. Veja 

mais em: http://brazilventurecapital.net/.  
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lucrativos que apoia iniciativas que impulsionam a inclusão produtiva de pessoas em 

vulnerabilidade econômica, visando a geração de trabalho e renda e o aumento da 

produtividade no país; 6) Inovativa Brasil com o programa de aceleração nacional em 

larga escala e gratuito que estabelece ciclos de aceleração que envolvem parcerias 

institucionais, treinamento e difusão para melhor atender quarenta startups brasileiras 

escolhidas pelo programa; 7) Endeavor Brasil diz investir em empreendimentos de alto 

impacto, é uma instituição sem fins lucrativos com uma rede formada por 

empreendedores de empresas com alto crescimento econômico, isto é, negócios que 

crescem pelo menos 20% ao ano; 8) FGVnest atua como hub de conhecimento e 

referência nos segmentos startups, inovação, venture capital e private equity23, inclui a 

promoção de iniciativas da própria FGV, de investidores, empreendedores, formuladores 

de políticas públicas, empresas inovadoras, acadêmicos e instituições de ensino e 

pesquisa; 9) Anjos do Brasil apoia startups na fase de crescimento com conselheiros, 

parceiros e um equipe de colaboradores; 10) SENAI com empreendimento tecnológico 

que proporcione a educação industrial; 11) Inovabra do Banco Bradesco desenvolve 

programas para startups para atender as necessidades dos clientes e sustentabilidade dos 

negócios do banco e para o mercado; 12) Hub de Inovação e o FNE do Startup do Banco 

do Nordeste incentiva o empreendedorismo inovador tecnológico e facilita a gestão para 

empresas privadas e governos; e 13) o LAB Cidadania do Instituto Votorantim apoia 

financeiramente soluções inovadoras para a promoção da cultura democrática em nível 

municipal. 

O Brasil tem 5.570 municípios distribuídos em 27 unidades federativas. Desde a 

Constituição de 1988 o governo federal vem descentralizando a responsabilidade e a 

capacidade fiscal para a esfera municipal. Cada vez mais, municípios são responsáveis 

pela definição e execução de políticas públicas em áreas de alta complexidade, a exemplo 

de educação infantil e atenção primária na saúde (FIORI, RAMOS, 2020). 

Os sucessos dos serviços privados ofertados para os setores públicos 

estabeleceram-se como um paradigma organizacional e tecnológico tanto para empresas 

mais densas da indústria tecnológica quanto para empresas estatais e privadas que não 

são inerentemente tecnológicas, mas cujos modelos de negócios transitam em direção a 

 
23 Private equity é um investimento feito de forma privada, no qual o investidor aporta seu capital 

diretamente em empresas com potencial de crescimento como as startups com o propósito de lucrar com 

uma futura venda. A longo prazo, os fundos têm o objetivo de consolidar essas empresas no mercado 

visualizando ganhos em ações. Veja mais em: https://endeavor.org.br/dinheiro/private-equity/.  
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estratégias de bases de plataforma. Entre os anos de 1980 e 2000, ao acompanhar o 

capitalismo, as empresas estabelecidas enfrentaram uma concorrência global e desistiram 

progressivamente de seus modelos habituais de reter e investir com base na internalização 

de ativos para desenvolver serviços e produtos inovadores de valor agregado, e adotaram 

estratégias de negócio a curto prazo. Essas tendências têm corroído o papel das empresas 

tradicionais como impulsionadores do crescimento econômico e acelerado sua 

substituição pelo novo paradigma social e tecnológico baseado em plataformas. Essa 

estratégia implica uma distinção nítida entre o interior e o exterior de uma empresa: a 

primeira é regulada por hierarquias e subordinação, enquanto a segunda é dirigida pela 

liberdade de cooperar. O eBay que também atua no Brasil, por exemplo, todos os usuários 

participam igualmente no funcionamento das plataformas, nenhum deles atuando como 

supervisor ou gerente. Além disso, os termos que assinam não incluem cláusulas de 

exclusividade que restringem seus usos dentro de uma única plataforma. Em vez de 

cumprir com o controle hierárquico das empresas tradicionais, novas organizações 

desfocam as fronteiras entre o interior e o exterior das empresas e se baseiam em 

promessas de coordenação horizontal e acesso independente a recursos materiais e 

informacionais (CASILLI; POSADA, 2019). 

A atualização do capital para conseguir melhores formas de desenvolvimento 

econômico está em todas as esferas sociais. A crise financeira iniciada em 2008 destacou 

a necessidade urgente de estratégias eficazes para lidar com problemas sociais complexos 

e imprevisíveis, a crise da representatividade política brasileira dos governos entrou para 

a agenda do capital estrangeiro e nacional. Para Noveck (2009), o setor privado motivado 

pela pressão competitiva, reconheceu mais rapidamente do que os governo que o sucesso 

gira em torno da mobilização de recursos, independentemente das fronteiras institucionais 

tradicionais, mesmo que para solucionar problemas públicos, como mostra o quadro 

abaixo sobre as maiores organizações de investimentos em GovTechs nacionais.  

Os dados do Quadro 2 foram coletados pela autora a partir de consulta a 

documentos e sites das organizações. Por não ter uma sistematização do método de coleta 

destas informações, entende-se que possivelmente organizações que investem em 

GovTechs no Brasil tenham ficado de fora. 

 

Tabela 4 – Investimentos econômico em startups em no Brasil 

 
Internacionais 
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Organizações Identificação Acesso 

Global Innovation 

Fund 

Fundo de investimento híbrido exclusivo 

que apoia testes rigorosos de inovações 

destinadas a melhorar a vida das pessoas 

nos países em desenvolvimento. 

Edital 

Nacionais 

Organizações Identificação Acesso 

BrazilFoundation Identifica e apoia iniciativas que 

permitam um futuro de igualdade de 

acesso, justiça social e oportunidades para 

todos os brasileiros. 

Parcerias, doações de 

pessoas físicas e jurídicas, e 

editais públicos. 

LAB Cidadania - 

Instituto Votorantim 

S.A. 

Apoia financeiramente soluções 

inovadoras para a promoção da cultura 

democrática no nível municipal. 

Editais públicos. 

Associação Brasileira 

de Captadores de 

Recursos – ABCR 

Apoio em campanhas e recursos 

institucionais. 

Edital públicos, parcerias e 

doações. 

Fundação ARYMAX Mobiliza recursos privados para o 
desenvolvimento e fortalecimento de 

pessoas, iniciativas e organizações da 

sociedade brasileira. 

Parcerias com startups. 

Politize! Investimento em educação das 

plataformas que visam abordar temas 

como política e democracia. 

Parcerias e doações de 

pessoas físicas e jurídicas. 

Instituto de Tecnologia 

e Sociedade do Rio de 

Janeiro - ITS Rio 

Investimento em iniciativas de 

participação social. 

Editais públicos. 

All Saints Bay - 

Prefeitura de Salvador 

Uma comunidade com foco em 

desenvolver ecossistema inovador e 

fomentar o empreendedorismo em 

Salvador. 

Editais públicos. 

IM PACTO - 

Incubadora de negócios 

sociais - Prefeitura de 
Salvador 

Apoia em suporte e qualificação, além de 

acesso à estrutura física da IN PACTO, 

com estações de trabalho, salas de reunião 
e espaço multiuso. 

Orçamento público. 

Bountysource Recompensas em dados abertos. Investimento financeiro e 

doações de pessoas físicas e 

jurídicas. 

Sebraelab (SEBRAE) Fomenta pequenas e Micro 

empreendedores individuais. 

Parcerias e editais públicos. 

Inovativa Brasil Aceleradora nacional em larga escala. 

Iniciativas de Investimentos apoiadas 

pelo SEBRAE. 

Financiado pelo SEBRAE. 

Endeavor Apoio em qualificação de inovações. 

Iniciativas de Investimentos apoiadas 

pelo SEBRAE. 

Financiado pelo SEBRAE 

e doações de pessoas físicas 

e jurídicas. 

FGVnest Hub de conhecimento nos segmentos de 

Startups, Inovação, Venture Capital e 

Private Equit. Iniciativas de 

Investimentos apoiadas pelo SEBRAE. 

Investimento financeiro e 

Financiado pelo SEBRAE. 

AB2L Inovações de tecnologia jurídica. 
Iniciativa de investimento apoiada pelo 

SEBRAE. 

Financiado pelo SEBRAE 
e doações de pessoas físicas 

e jurídicas. 

Anjos do Brasil Apoia startups na fase de crescimento. 

Iniciativas de investimentos apoiadas 

pelo SEBRAE. 

Investimento financeiro e 

Financiado pelo SEBRAE. 
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SENAI Tecnologia industrial para inovações. 

Iniciativas de investimentos apoiadas 

pelo SEBRAE. 

Editais públicos. 

Inovabra Promove a inovação dentro e fora do 

Bradesco. Iniciativas de Investimentos 

apoiadas pelo SEBRAE. 

Investimento financeiro e 

Financiado pelo SEBRAE. 

Hub de Inovação Incentiva a gestão da inovação no Banco 

do Nordeste e em empresas da região. 

Banco do Nordeste. 

Banco do Nordeste. 

FNE Startup Apoio a startups de base tecnológica. 

Banco do Nordeste. 

Banco do Nordeste. 

Fonte: elaboração própria. 

 

Atualmente, não há um fundo ou investidor que esteja especificamente interessado 

em GovTech no Brasil. Dominguez (2020) aborda que os principais investidores das 

GovTechs são os mesmos do ecossistema geral de startups, os recursos também são os 

mesmos. A exceção fica por conta do anúncio da recente criação do Fundo GovTech 

Brasil pela A5 Investimentos, agora com o novo nome KPTL Ventures, que é uma das 

principais gestoras de fundos de capital de risco brasileiros. Este fundo será utilizado para 

investir cerca de US$ 2,5 milhões em 22 empresas em diferentes estágios de 

desenvolvimento, atuando nas áreas de mobilidade, saúde, educação, segurança, gestão e 

participação cidadã. 

Embora hoje o mercado de venture capital e angel capital investment tenha 

crescido significativamente no Brasil, o volume de recursos alocados especificamente 

para GovTech ainda é baixo comparada com os demais segmentos de startups. Apesar da 

lentidão da iniciativa privada no que diz respeito a investimentos e apoio ao ecossistema 

GovTech brasileiro, o Governo Federal empreendeu uma série de iniciativas para 

fortalecer e promover este ecossistema. Os principais motivos apresentados são a 

burocracia, demora no retorno do investimento, alta inadimplência em municípios 

menores e, principalmente, medo de se envolver com gestores desonestos que podem 

fazer contratações incorretas e acabam cobrando prestação de contas de todos parceiros 

de inicialização envolvidos (DOMINGUEZ, 2020). 

 

2.4 Contexto tecnológico: a plataformização 

 

O capitalismo no século XXI encontrou uma nova matéria-prima para se 

apropriar: os dados. Em 2018, mais de dois bilhões de smartphones estavam em uso 

globalmente e o usuário médio de smartphone tem mais de 80 aplicativos em seu telefone 
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(MORRIS; MURRAY, 2018). Através de uma série de desenvolvimentos, a plataforma 

tornou-se uma forma cada vez mais dominante de organizar negócios de modo a 

monopolizar esses dados, depois extrair, analisar, usar e vendê-los. Todas essas 

características fazem das plataformas um modelo central para extrair dados como 

matéria-prima a ser utilizada de várias formas. Eles permitiram uma mudança de produtos 

para serviços em uma variedade de novas indústrias (SRNICEK, 2017). 

Os elementos tecnológicos e econômicos das plataformas on-line orientam a 

interação do usuário e moldam simultaneamente as normas sociais. Embora a arquitetura 

da plataforma Colab ofereça um uso específico e os usuários geralmente recebam um 

conjunto determinado de opções possíveis, eles não são fantoches da dinâmica tecno-

comercial inscrita em uma plataforma (VAN DIJCK, POEEL, WAAL, 2018). Trata-se 

de fenômenos que caracterizam o atual estado da cultura digital, direcionando para a 

expansão das plataformas digitais na mediação do cotidiano. As mediações da plataforma 

acontecem, principalmente, por meio da ação de sistemas algorítmicos performativos que 

atuam na organização da vida social a partir do projeto da plataforma (LEMOS, 

MARQUES, 2019). 

É através de suas interfaces, algoritmos e protocolos que as plataformas de modo 

geral monitoram as interações do usuário, incentivando algumas e desencorajando outras 

conexões. A mudança fez sentido em termos econômicos, mas também em mais 

informações refinadas dos clientes e para a influência nas normas sociais. Essas 

características fazem das plataformas modelos de negócios fundamentais para extrair e 

controlar dados. Ao fornecer um espaço digital para que outras pessoas interajam, a 

plataforma se posicionam de modo a extrair dados de processos naturais, por exemplo, as 

condições climáticas, ciclos de cultura, de processos de produção como as linhas de 

montagem, fabricação contínua de fluxo, e de outras empresas e usuários como 

rastreamento web e dados de uso (SRNICEK, 2017; VAN DIJCK, POEEL, WAAL, 

2018). 

A plataforma é apresentada como a estrutura que processa as interações a partir 

da leitura, conteúdo e publicações que são utilizadas pela sociedade civil para desenvolver 

suas respectivas iniciativas. A necessidade de criação de novos canais de serviços para 

absorver e processar as contribuições e reivindicações dos cidadãos, compõe o essencial 

para reconfigurar práticas participativas institucionais. Por isso, considera importante 
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refletir acerca das características adequadas que devem marcar tais dispositivos 

(D'ANDRÉA, 2020). 

As plataformas que incorporam as GovTechs e de modo geral é alimentada por 

dados, automatizada e organizada por meio de algoritmos e interfaces, formalizada por 

meio de relações de propriedade conduzidas por modelos de negócios e governada por 

acordos de usuário. As plataformas para Dijck; Poeel e Wall (2018 p. 16-17), coletam 

automaticamente grandes quantidades de dados de conteúdo e dados do usuário que é 

ativada e configurada por hardware e software. Os dispositivos que as pessoas usam para 

acessar os serviços da plataforma geralmente são equipados com software e aplicativos 

que podem coletar dados automaticamente. Os dados sustentam uma crescente 

conectividade entre plataformas. Por meio de interfaces de programação de aplicativos 

(APIs), as plataformas, posteriormente, oferecem a terceiros acessos controlados aos 

dados da plataforma, fornecendo informações detalhadas sobre o comportamento e as 

métricas do usuário, informações sobre as quais eles podem criar novos aplicativos ou 

plataformas. Algoritmos são outro componente tecnológico significativo que define a 

arquitetura conectiva das plataformas.  

Para tanto, esta pesquisa identificou o universo de plataformas de comunicação 

política, algumas são startups GovTechs, outras são projetos ocasionais e outras ainda 

iniciativas de organizações sociais. Para este levantamento, os critérios foram ser 

plataformas que promovem de alguma forma o engajamento político, relevantes para o 

mercado de plataformas, os números de interações e avaliações feitas pelos usuários na 

PlayStore sob o domínio do Google Play, ambiente que comporta aplicativos do sistema 

operacional Android, sistema de maior acesso no país devido a ampla comercialização e 

baixo custo dos smartphones. 

Como já explicitamos no tópico anterior, este levantamento não tem como 

propósito fazer um senso de toda a população, mas fazer o registro de casos de modo a 

demonstrar a existência consistente do fenômeno abordado por esta dissertação. 

 

Tabela 5 – principais plataformas de comunicação política no Google Play e sites 

 
Plataformas Características Tipos de financiamento 

Ação Política Monitoramento Grupo de empreendedores. 

Alô Vereador Participação Grupo de empreendedores. 

Avante Participação Grupo de empreendedores. 

Cidadão On-line Participação Grupo de empreendedores. 
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Civiciti Participação Instituto de Cervelló, Ayuntamiento de la Rambla, 

Ayuntamiento de Aljaraque, CILMA, Movistar Arena, 

Ayuntamiento de Sueca, Ayuntamiento de Benferri e 

Telefónica Open Future. 

Colab Participação Prefeituras municipais, Mesquita, Paraty (RJ), Caruaru 

(PE), São Paulo (SP), entre outras. Organizações 

privadas que desenvolvem crowdfunding. Anúncios 

para organizações privadas, aporte de R$ 4 milhões 

capitaneado pelo maior fundo de impacto social do 

mundo, o Omidyar Network. 

Guia do Voto Eleição Grupo Votorantim. 

Meu Deputado Monitoramento Grupo de empreendedores. 

Meu Município Participação Grupo de empreendedores. 

Meu Vereador Participação Vereador de Belo Horizonte no pleito de 2016. 

Monitora, Brasil! Monitoramento Grupo de empreendedores. 

Mudamos Participação Fomentado pelo Instituto de Tecnologia e Sociedade do 
Rio de Janeiro - ITS Rio. Vencedor do Desafio de 

Impacto Social do Google, conseguiu financiamento de 

R$ 1,5 milhões. 

 

Pacto Pela Democracia Monitoramento Doações de pessoas físicas e jurídicas e mais 150 

organizações do terceiro setor e privadas. 

Parlamentar On-line Monitoramento Grupo de empreendedores. 

Poder do Voto Monitoramento Apoio de 14 empresas com cheques entre R$ 2.000 a R$ 

200 mil e do Google com US$ 10 mil por mês para 

anúncios no AdSense, serviço de publicidade oferecido 

pelo Google. 

Política Mais Monitoramento Grupo de empreendedores. 

Politicometro Monitoramento Grupo de empreendedores. 

Politize! Educação Grupo de empreendedores. 

Portal Cidadão - local Monitoramento Recurso da cidade de Campinas, São Paulo. 

Prefeitura e Você Participação Gov18 Inovação para Governo. 

Ranking dos Políticos Monitoramento Investimento de R$ 30 mil e a manutenção R$ 2.000 

mensais pelos empreendedores. 

SGP - Suíte de 

Gerenciamento Político 

Gestão política Vizion Gestão de Negócio. 

Sivis Participação Grupo Votarantim. 

Tá de Pé? Participação Transparência Brasil. 

Fonte: elaboração própria. 
 

As plataformas utilizam algoritmos para filtrar automaticamente enormes 

quantidades de conteúdo e conectar usuários a conteúdo, serviços e anúncios. Embora os 

proprietários de plataformas não explicitem o funcionamento de seus algoritmos, com o 

argumento de que são segredos comerciais, estes tornaram-se cada vez mais complexos 

e estão sujeitos a ajustes constantes. Têm capacidades produtivas não apenas mediando o 

mundo, mas através de suas capacidades delegadas de fazer o trabalho no mundo 

(BUCHER, 2018). 

Uma das consequências mais importantes desse modelo esquemático do 

capitalismo é que ele exige mudanças tecnológicas constantes. No esforço para cortar 
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custos, derrotar os concorrentes, controlar os trabalhadores, reduzir o tempo de 

rotatividade e ganhar participação de mercado, os capitalistas são incentivados a 

transformar continuamente o processo de trabalho. Essas mudanças para Srnicek, (2017), 

significam que vivemos em uma economia cognitiva, ou informacional, ou imaterial, ou 

do conhecimento.  

A expansão das plataformas é impulsionada pelo incentivo dos serviços usados 

para atrair usuários para uma rede. Se um serviço aparecer propenso a atrair consumidores 

ou fornecedores para a plataforma, uma empresa pode desenvolver as ferramentas para 

fazê-lo. A mercantilização e comodificação desempenhadas pelas plataformas 

transformam objetos, atividades, emoções e ideias em mercadorias. Este mercado possui 

atenção, dados, usuários e dinheiro como moedas. Para muitas dessas plataformas, a 

qualidade dos dados é de menor interesse do que sua quantidade e diversidade. Toda ação 

realizada por um usuário, não importa o quão minucioso, é útil para reconfigurar 

algoritmos e otimizar processos. Tal é a importância dos dados que muitas empresas 

poderiam tornar todos os seus softwares de código aberto e ainda manter sua posição 

dominante devido aos seus dados (VAN DIJCK, POELL, WAAL, 2018; SRNICEK, 

2017). 

Com a infraestrutura de internet mais rápida e mais barata, com grande potencial 

para produção e difusão autônoma de informação, as plataformas dependem de recursos 

intrincados, multicamadas e hierárquicos. Como mercados, eles selecionam mercadorias, 

gerenciam informações ou até mesmo estabelecem preços de seus serviços. À medida que 

a coleta, o armazenamento e a análise de dados se tornaram cada vez mais baratos, mais 

e mais empresas têm tentado trazer plataformas para o campo da fabricação tradicional 

(CASILLI, POSADA, 2019). 

A governança de plataformas no Brasil revela as plataformas de saúde com base 

na regulação para operar no mercado, transparência e proteção dos dados. Durante a 

pandemia da Covid-19, aplicativos móveis relacionados à área da saúde fornecem 

auxílios na comunicação, estruturação e organização das informações e dados por meio 

de ferramentas. Tem a capacidade de armazenamento, processamento, acesso em tempo 

real e ou remoto e o compartilhamento do conteúdo. 

O estudo realizado por Neto et. al. (2020), que descreve aplicativos móveis sobre 

Covid-19 disponíveis para download em smartphones, apresenta que dos 52 aplicativos 

incluídos na amostra, oito (15,4%) estavam disponíveis para sistema operacional 
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Android, 40 (76,9%) para iOS e quatro (7,7%) para ambos os sistemas. No que se refere 

à criação dos aplicativos, 45 (86,6%) foram criados no ano de 2020. Outros aplicativos, 

desenvolvidos em anos anteriores, realizaram atualizações e incorporaram o tema Covid-

19 no seu conteúdo. Nesse sentido, houve esta inclusão de um (1,9%) aplicativo em cada 

um dos seguintes anos: 2013, 2016, 2017 e 2018. Em três (5,8%) aplicativos não foi 

possível identificar o ano de criação. Cabe destacar que 42 (80,8%) realizaram atualização 

da versão do aplicativo em 2020, e dez (19,2%) não disponibilizavam o ano em que foi 

atualizado. A maioria está disponível em versões gratuitas para smartphones com sistema 

operacional iOS. 

Neste estudo foi considerado que o ritmo acelerado do crescimento de casos de 

Covid-19 no Brasil, necessita de implementação de mecanismos que garantam a 

efetividade de políticas públicas de inclusão social, de forma a estimular a autonomia para 

busca de informações. O Brasil foi o país que desenvolveu o maior número de aplicativos 

sobre Covid-19. Esse acompanhamento é relevante, uma vez que o Brasil apresenta 

característica ascensional e veloz da curva epidêmica em todos os estados da Federação. 

Os aplicativos foram desenvolvidos pelo governo federal, governos estaduais e 

pelos setores privados no esforço de combate à pandemia, principalmente ao 

monitoramento dos casos. Os aplicativos fazem parte de plataformas como sistemas 

fechados e controlados, que geralmente são de propriedade comercial e organizam 

atividades dentro de um programa de software específico. 
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3º CAPÍTULO – UM ESTUDO DE CASO: O MOVIMENTO “BRASIL SEM 

CORONA” COMO INSTRUMENTO PARA PARTICIPAÇÃO POLÍTICA ON-

LINE 

 

Em 31 de dezembro de 2019, a Organização Mundial da Saúde (OMS) reporta 

casos de pneumonia de origem desconhecida em trabalhadores na cidade de Wuhan, 

província de Hubei, comunicado pelas autoridades chinesas. Cientistas em várias partes 

do país buscam respostas para o crescimento de um vírus desconhecido que logo é 

identificado como SARS-CoV-2, um novo coronavírus que provocaria um adoecimento 

ao corpo humano que foi chamado de coronavirus disease ou Covid-19. O número 19 foi 

adicionado para indicar o ano de registro dos primeiros casos. 

 . O vírus se espalhou para todo o mundo em poucos dias através das pessoas que 

transitavam entre vários países. Devido a sua alta transmissibilidade e rápida propagação, 

em 2020, tornou-se emergência de saúde pública internacional. De acordo com a 

Organização Mundial da Saúde (OMS)24, no mundo, em maio de 2020, haviam sido 

registrados 4.618.821 casos, com 311.847 mortes. 

Com o objetivo de diminuir ou interromper a cadeia de transmissão da doença, 

agentes públicos de saúde recomendaram a adoção medidas como o distanciamento social 

e de hábitos de proteção individual como higienização das mãos e objetos, utilização da 

máscara, além dos cuidados ao espirrar e tossir. Bem como, é recomendado buscar o 

serviço de saúde apenas em casos de agravamento dos sintomas da Covid-19. Assim, para 

que a população consiga obter as instruções que envolvem as medidas emergenciais, 

comportamentais e preventivas, o acesso à informação se torna fundamental para o 

enfrentamento da pandemia.  

O acesso à internet por meio de smartphones se tornou um dos relevantes 

instrumentos como meio de busca de informações. A disponibilização dessa tecnologia 

digital possibilitou novas formas de assistência à saúde e, de acordo com o levantamento 

de Neto et al. (2020), o Brasil foi o país que desenvolveu o maior número de aplicativos 

sobre Covid-19. 

 
24 Organização Mundial da Saúde (OMS). Disponível em: <https://www.who.int/>. Acesso em: 20 de out. 

de 2020. 
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Com o crescimento da infecção pelo vírus no Brasil e o decreto de atenção máxima 

em 20 março de 2020 pelo Ministério da Saúde25, iniciativas públicas, privadas e mistas 

foram criadas no país para solucionar os problemas públicos originados pela pandemia 

da Covid-19. Para tanto, identificamos as seguintes iniciativas brasileiras acerca da 

Covid-19 presentes em plataformas como sites e Google Play Store com mais de 10.000 

downloads: 

 

Tabela 6 – Iniciativas brasileiras em resposta à Covid-19 

 

Iniciativas Desenvolvedores 

190 Ceará Secretaria da Segurança Pública do Estado 
do Ceará 

190 PR Celepar 

Alô Saúde Floripa Topmed Saúde 

Atende em Casa Brainy Resolution Ltda 

Auxílio Emergencial Caixa Econômica Federal/Governo Federal 

Be On Squadra 

“Brasil Sem Corona” Colab 

Cachoeirinha Contra o 
Coronavírus 

Prefeitura de Cachoeirinha 

Ceará App Governo do Estado do Ceará 

Combate Coronavírus Instituto Soma 

Coronavírus Brasil Governo Federal 

Corinavírus – SP Companhia de Processamento de Dados do 
Estado de SP (PRODESP) 

Coronavírus – SUS Governo Federal 

Dados do Bem Rede D'Or São Luiz 

Dycovid MambaLabs 

Grupo Leforte Hospital Leforte 

Minha Saúde ProntLife Health Intelligence 

Monitora Covid-19 Consórcio Nordeste 

Poupatempo Digital Companhia de Processamento de Dados do 

Estado de SP - PRODESP 

Preço da Hora Bahia Governo da Bahia 

Saúde Digital Bradesco 

Saúde Digital – MG Covid-19 Governo de Minas Gerais 

Tô de Olho Ministério Púbico do Estado do Rio Grande 
do Norte 

Fonte: Elaboração própria. 

 

Esses dados nos ajudam a perceber a contribuição importante de empresas no 

desenvolvimento de iniciativas, apesar do número expressivo também de iniciativas 

 
25 Caso de Coronavírus no Brasil. Disponível em: <https://agenciabrasil.ebc.com.br/saude/noticia/2020-

02/ministerio-da-saude-confirma-primeiro-caso-de-coronavirus-no-brasil>. Acesso em: 15 de jul. de 2020. 
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realizadas por atores estatais. É importante perceber, contudo, que particularmente as 

prefeituras não foram capazes de tais iniciativas. Como já é conhecido, as prefeituras, via 

de regra, têm recursos limitados para investir neste tipo de iniciativa e/ou não têm recursos 

humanos em seus quadros com condições de oferecer respostas rápidas no que diz 

respeito ao desenvolvimento de interfaces digitais. 

Segundo Neto et al. (2020), as plataformas digitais no contexto epidemiológico 

da Covid-19 no mundo oferecem comodidade e benefício para população e gestores no 

acesso ao conhecimento. Os meios digitais tornam-se alternativas atrativas para a 

formação continuada de profissionais da saúde, por meio de estímulos visuais, táteis e 

auditivos. Ao considerar o momento epidemiológico em ritmo acelerado do número de 

casos de Covid-19 no mundo, há necessidade de implementação de mecanismos que 

garantam a efetividade de políticas públicas de inclusão social, de forma a estimular a 

autonomia para busca de informações. 

A mesma estratégia foi observada na China e Cingapura, onde estudos apontaram 

que o governo investiu nas tecnologias de informação e comunicação com o objetivo de 

ajudar a reduzir a disseminação da doença e facilitar a administração de crises durante o 

período do surto, o que contribuiu para a manutenção da ordem social local nas 

emergências. A adoção de medidas comportamentais individuais e coletivas influenciam 

diretamente o curso da doença (NETO et al., 2020). 

O “Brasil Sem Corona” se destaca por ser uma iniciativa desenvolvida pela 

GovTech Colab a oferecer vigilância participativa, fiscalização cidadã, informação 

qualificada e atendimento dos usuários durante a pandemia da Covid-19. Metodologias e 

ferramentas foram desenvolvidas para oferecer serviços em forma de soluções aos 

governos municipais das cidades brasileiras.  

O “Brasil Sem Corona” foi desenvolvido pela união da startup Colab com a 

startup Digital Health Epitrack para recolher dados da população e construir 

colaborativamente um mapa nacional de risco que vai acompanhar a evolução da 

pandemia da Covid-19 no Brasil. A startup Epitrack desenvolveu plataformas de 

vigilância participativa para grandes eventos como Saúde na Copa, para a Copa do Mundo 

de 2014 e Guardiões da Saúde para os Jogos Olímpicos de 2016. Para a iniciativa “Brasil 

Sem Corona”, a Epitrack utilizou a metodologia de vigilância participativa no aplicativo 

Colab, elaborou o questionário sindrômico e analisou as respostas dos usuários. A análise 
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dos dados tornou-se mapas interativos de dashboard que mostram o comportamento das 

doenças em território nacional. 

A motivação para a criação da iniciativa foi a subnotificação de números de casos 

de Covid-19 no país, a dificuldade de identificação das áreas de riscos pelo cidadão, ruído 

de comunicação entre governo e cidadão, e a falta de embasamento para a priorizar 

alocação de recursos. Do ponto de vista comercial, o Movimento “Brasil Sem Corona” é 

estratégico para seus promotores porque aumenta a base de usuários e chama a atenção 

de governos. Foi firmada também uma parceria com a startup Cloudia para a utilização 

de um chatbot que tira dúvidas sobre a Covid-19 com atendentes virtuais, mas também 

via teleatendimento do Núcleo de Telessaúde composto por enfermeiros e médicos 

voluntários da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE).  

A iniciativa propõe oferecer vigilância participativa, fiscalização cidadã, 

informação qualificada e atendimento dos usuários. No caso do Movimento “Brasil Sem 

Corona”, é utilizado um questionário para captar informações dos usuários do aplicativo 

Colab sobre os sintomas sentidos ou se teve contato com pessoas que testaram positivo 

para Covid-19. Os casos suspeitos são sentinelas para ver quais os possíveis riscos e, 

assim, informar as prefeituras das cidades para que estas possam tomar conhecimento e 

providências. As informações prestadas via questionário são analisadas a partir dos 

sintomas relatados. É preciso ressaltar que não se trata de auto diagnóstico, mas da 

compilação de informação coletiva para um melhor entendimento da doença e 

complementação das informações dos sistemas de saúde das cidades. 

O aplicativo Colab é responsável por fornecer o acesso ao “Brasil Sem Corona”. 

Para obter o acesso a iniciativa, é preciso ser um usuário ativo da Colab por meio de 

smartphones com sistema operacional Android ou Apple. Ao fazer download no 

aplicativo Colab é preciso responder o questionário sindrômico que tem o objetivo de 

diminuir a disseminação da Covid-19 nas cidades brasileiras por meio de detecção dos 

casos e mapeamento para auxiliar as equipes de saúde das prefeituras e governos estaduais 

e federal. A Colab acredita que através da mobilização e engajamento dos usuários que 

participam do movimento e o aumento de casos, será maior o número de respostas do 

questionário, como também o monitoramento da Covid-19 em determinadas regiões do 

país. 

 

3.1 A iniciativa Colab 
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A Colab se apresenta como uma empresa emergente (startup). Iniciada em 2013, 

recebeu investimento de um fundo internacional, o Media Development Investment Fund. 

Em 2015, fechou um contrato com a organização social Comunitas para atender as 

cidades de São Paulo e Pelotas (Rio Grande do Sul). Também em 2015, firmou contrato 

com a prefeitura de Teresina, e atualmente desenvolve trabalhos para as cidades de 

Recife, Ipojuca (PE), Niterói (RJ), Mesquita (RJ), Maceió (AL), Aracaju (SE), Cruz Alta 

(RS), Santo André (SP) e Juiz de Fora (MG). Além do uso da plataforma, a Colab anuncia 

que presta consultorias de forma presencial ou por Skype. 

A atuação da Colab é reconhecida por vários prêmios oferecidos por fundações e 

entes públicos. Em 2013, a Colab foi eleita como o melhor aplicativo urbano pela New 

Cities Foundation devido a conquista do prêmio App My City. Em 2015, como startup 

com maior impacto social pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento. Em 2018, foi 

uma das três startups vencedoras da 2ª edição do PITCH GOV, iniciativa para promover 

a inovação do governo do estado de São Paulo. 

A Colab também é uma das iniciativas de democracia digital mais estudadas do 

Brasil. Uma pesquisa no Google Acadêmico pelos termos “Colab” e “aplicativo” retornou 

279 resultados. A maior parte dos estudos realizados, contudo, dedicam-se ao estudo da 

interface e/ou das implicações do aplicativo para a participação política local (LIGHT, 

2016). Desconhecemos estudos com a mesma abordagem que este. Com uma 

metodologia que chama de Gestão Pública Colaborativa, a Colab atua em parceria com 

mais de 2.500 servidores para auxiliar as entidades públicas a se tornarem mais eficientes 

e responsivas às demandas da população. 

Além do website, existe uma versão do aplicativo para Android e iOS. O aplicativo 

foi lançado em 6 de março de 2013 e possui mais de 300 mil instalações e mais de 2 mil 

avaliações sobre o funcionamento e performance da ferramenta26. É importante destacar 

que por se tratar de uma plataforma voltada para os problemas da experiência da vida nas 

cidades, a mobilidade do celular, com câmera e sistema de posicionamento global (GPS) 

acoplados, permite a produção de fotografias e a marcação da localização no momento 

mesmo em que a experiência se dá. Além da classificação para usuários para maiores de 

12 anos, armazenamento em que pode alterar ou excluir conteúdo compartilhado, 

 
26Google Play Colab. Disponível em: 

<https://play.google.com/store/apps/details?id=thirtyideas.colab_android&hl=en_US%20e%20https://app

s.apple.com/us/app/colab/id609666061>. Acesso em: 12 de out. de 2019. 
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mecanismo de execução na inicialização e impedir modo ocioso do smartphone, conexão 

de rede e wi-fi, dados de internet, acesso à configuração de serviço do Google, controle 

de vibração, acesso total à rede e API de referência de instalação do Google Play. 

Existem duas formas de acessar a plataforma Colab, como usuário após cadastro 

ou como ator político/gestor público.  Neste último caso, o acesso é direcionado para a 

interface Colab.gov através da qual é possível gerir as demandas feitas pelos usuários, 

particularmente o fluxo de informações entre diferentes secretarias e servidores. A 

plataforma informa que mais de 2.000 agentes públicos usaram essa interface nos últimos 

cinco anos. 

Para o membro do aplicativo Colab participar de forma ativa é necessário enviar 

fotografias pela ferramenta +Publique, anexar a imagem que deseja junto a legenda, 

adicionar o endereço com rua, bairro e cidade onde a imagem foi feita. A maioria das 

publicações são reclamações sobre a via urbana de determinadas regiões no país. As 

hashtags ajudam na identificação das palavras chaves mais citadas. Este é um espaço 

onde os usuários podem interagir, comentar em publicações de outros membros e divulgar 

conteúdos de interesse.  

O aplicativo cultiva mercado de vários lados, gerando receita com publicidade e 

compras no aplicativo, bem como parcerias com outras plataformas. Embora tenham 

pouco interesse comercial, para Light et al (2016), ainda recebem apoio de recursos para 

operar como por meio de financiamento público ou doações. As economias no aplicativo 

também funcionam entre os usuários, por exemplo, compartilhar conteúdo ou formas de 

reconhecimento que geram capital social e cultural. Materiais gerados pelo aplicativo, 

fontes do setor de tecnologia e informações do mercado público são fontes úteis para 

determinar o modelo operacional de um aplicativo. 

Para o usuário da Colab participar de forma ativa é necessário enviar fotografias 

pela funcionalidade “+Publique”, anexar a imagem junto a legenda, adicionar o endereço 

com rua, bairro e cidade onde a imagem foi feita. A maioria das publicações são 

reclamações sobre a via urbana. É possível também usar hashtags, o que facilita a 

interação entre os usuários e a identificação de problemas comuns. 

Cada publicação pode também receber comentários e serem compartilhadas por 

outros usuários. A plataforma tem integração com o Twitter, LinkedIn, Facebook e 

Google+. Nesta função, a Colab pode ser entendida como um meio de dar visibilidade 

para determinados problemas e, assim, pressionar os agentes públicos a resolvê-los. Cada 
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perfil pessoal possui missões (campanhas para engajamento), conquistas (como colaborar 

mais para a cidade) e ranking de cidadãos mais engajados na plataforma com posição 

entre as pessoas da cidade e país.  O aplicativo envia notificações para alertar quanto a 

novos projetos, comentários e apoio, além de alertas em caso de o usuário ficar ausente 

do aplicativo por muito tempo. 

 

Figura 2 – Publicação de usuário Colab 
 

 
Fonte: Aplicativo Colab (2020) 

 

Como extensão do site institucional, o blog Colab trata de assuntos públicos, a 

exemplo da Agenda 2030 sobre a fome e agricultura sustentável. O blog também está 

interligado às redes sociais digitais (Twitter, Facebook, LinkedIn, Whatsapp, Telegram e 

Instagram) e admite comentários de qualquer usuário que mantenha o cadastro ativo, 

tanto os usuários comuns quanto os agentes públicos. 

Quanto ao termo de uso, o aplicativo pede autorização para ter acesso à câmera e 

acesso às fotos armazenadas, gravar vídeos, encontrar contatos da agenda pessoal e a 
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localização indicada pelo GPS. A última atualização do aplicativo Colab foi em 2 de 

setembro de 2019 (versão 5.3.5). Para ajudar na moderação das postagens, cada 

publicação traz um botão no qual é possível bloquear o usuário ou reportar o que foi 

exposto, caso desvie da proposta do aplicativo ou do que o usuário entende como 

adequado. 

As postagens contêm a identificação dos sujeitos e os objetivos de acordo com a 

localidade do GPS e rede do smartphone, ferramenta de busca de usuário, ferramenta de 

transferência instantânea do smartphone para o aplicativo. Para cada publicação é 

possível bloquear o usuário ou reportar o que foi exposto em casos que desvie da proposta 

do aplicativo ou difere do critério pessoal sobre interesse comum. É incluída a ferramenta 

de apoio para uma publicação de natureza conhecida entre os membros e aumenta o 

engajamento para o Jornada Cidadã.  

Cada perfil pessoal possui missões (campanhas para engajamento), conquistas 

(como colaborar mais para a cidade) e ranking de cidadão mais engajados e presentes na 

plataforma, com posição entre as pessoas da cidade e país para impulsionar as atividades 

e o comprometimento27.  O aplicativo se destaca com notificações para alerta de novos 

projetos, comentários e apoio, além de alertas caso o usuário fique ausente do aplicativo 

por tempo maior. 

A empresa recebeu investimento de um fundo internacional (Media Development 

Investment Fund). Em 2015, fechou um contrato com a organização social Comunitas 

para atender as cidades de São Paulo e Pelotas no Rio Grande do Sul. Também em 2015, 

firmou contrato com a prefeitura de Teresina (PI), e atualmente desenvolve trabalhos para 

as cidades de Recife, Ipojuca (PE), Niterói (RJ), Mesquita (RJ), Maceió, Aracaju, Cruz 

Alta (RS), Santo André (SP) e Juiz de Fora (MG). Há também a possibilidade de realizar 

consultorias de forma presencial ou por Skype com a equipe Colab28. 

A atuação da Colab é reconhecida por um conjunto de prêmios oferecidos por 

fundações e entes públicos. Em 2013, a Colab foi eleita como o melhor aplicativo urbano 

pela New Cities Foundation devido a conquista do prêmio App My City. Em 2015 como 

startup com maior impacto social pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento, e em 

 
27 Colab. Disponível em: <https://www.colab.re/>. Acesso em: 12 de out. de 2019. 
28 Sobre a Colab. Disponível em: <https://www.projetodraft.com/como-o-colab-uma-rede-social-focada-

na-zeladoria-urbana-cresceu-e-se-tornou-um-negocio-lucrativo/>. Acesso em: 12 de out. de 2019. 
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2018 como uma das três startups vencedoras da 2ª edição do PITCH GOV, iniciativa para 

promover a inovação do Governo do estado de São Paulo. 

Em 2016, o Colab foi eleito o Negócio de Maior Impacto Social do Mundo e a 

Startup de Maior Potencial Global pelo BID (Banco Interamericano de 

Desenvolvimento), o que contribuiu para reverberar a startup brasileira na rota dos 

investidores estrangeiros. Atualmente a startup possui função que permite vincular 

empresas privadas que tenham interesse em associar suas marcas à uma conduta cidadã e 

desenvolver um sistema de crowdfunding para resolver problemas e propor publicidade 

de empresas privadas através de anúncios no aplicativo via parceria. 

O aplicativo Colab contém o comércio eletrônico eBay, no qual captou R$ 4 

milhões em 2017 via Omidyar Network, criado pelo empreendedor da tecnologia e que 

está situado no Vale do Silício, e também pelo investidor da área de mídias independentes 

MDIF (Media Development Investment Fund), baseado em New York. O recurso é 

destinado ao desenvolvimento das ferramentas de engajamento para os cidadãos e de 

serviços para governos. O modelo de negócios da empresa consiste no fornecimento de 

soluções tecnológicas para gestão inteligente das cidades, com foco na solução de 

demandas urbanas. 

A Colab como produto permite que prefeituras promovam consultas sobre temas-

chave das cidades pelo aplicativo, a fim de legitimar as prioridades dos investimentos 

públicos. A Prefeitura de Santos destinou R$ 10 milhões para o orçamento participativo 

digital, que alcançou mais de 10 mil votos, 32 vezes mais que o modelo tradicional,29 

influenciando diretamente na política local. Atualmente a Colab possui função que 

permite vincular empresas privadas que tenham interesse em associar suas marcas à uma 

conduta cidadã e desenvolver um sistema de crowdfunding para resolver problemas e 

propor publicidade de empresas privadas por meio de anúncios no aplicativo. Os anúncios 

são parcerias entre as prefeituras locais que adquirem os serviços da Colab, não são 

inseridos anúncios publicitários de outra ordem. 

 

3.2 O Movimento “Brasil Sem Corona” 

 

 
29Investimento Colab. Disponível em: 

<https://www.proxxima.com.br/home/proxxima/noticias/2017/05/18/startup-colab-re-que-fiscaliza-

servicos-publicos-recebe-r-4-milhoes.html>. Acesso em: 22 de dez. de 2019. 
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Para construir e manter o Movimento “Brasil Sem Corona” foi formada uma 

equipe com nove pesquisadores, doutores em saúde pública, epidemiologia, economia e 

gestão pública. A iniciativa “Brasil Sem Corona”30 informa que os responsáveis pela 

iniciativa têm experiência em diferentes locais como: Center for Child Well-being & 

Development na Universidade de Zurich, World Economic Forum Expert Network, Banco 

Mundial, Institute for Fiscal Studies, International Growth Centre, Center for Economic 

and Policy Research em Washington, DC nos Estados Unidos, Center for Effective 

Global Action (CEGA), Lemann Fellows, FGV EAESP e Universidade de Pernambuco. 

O avanço da Covid-19 no país fez com que mais pessoas buscassem informações 

ou meios de comunicação para tirar dúvidas sobre sintomas, quais medidas devem ser 

tomadas na prevenção ou quando é preciso ir ao hospital. Por ser um vírus que precisa de 

mais estudos médicos e não existir orientações mais específicas sobre tratamentos ou 

como funciona no corpo de uma pessoa, a busca sobre informação, notificação e 

verificação dos dados tendem a crescer. 

Para entender as práticas e condições de participação e as formas de comunicação 

possíveis, foi realizada uma entrevista semiestruturada com o coordenador de operações 

da Colab e membro da equipe que desenvolveu e trabalha no “Brasil Sem Corona”. A 

entrevista abordou a importância de políticas públicas para fortalecer o ecossistema 

GovTech, o processo de desenvolvimento da iniciativa, falhas de gerenciamento, e das 

possibilidades de uso dos dados oriundos do “Brasil Sem Corona” para a organização da 

resposta à pandemia da Covid-19. 

Para o coordenador de operações da Colab, as startups GovTech no Brasil têm 

dificuldades em comum relacionadas à contratação devido à antiga legislação. 

Atualmente, o contrato de startups é feito mediante a Lei de licitações e contratos nº 

8.66631 de 21 de junho de 1993. O entendimento das empresas do setor é que se trata de 

um instrumento engessado que faz com que as startups ofereçam um produto também 

engessado sem que possa haver atualizações no processo ou na realização dos serviços 

prestados, pois foge do objeto de contratação da licitação. 

O maior desafio da Colab no ecossistema GovTech, de acordo com o entrevistado, 

tem sido a falta de implementação de políticas de incentivo para o setor. Esse entrave, 

 
30 Responsáveis pelo “Brasil Sem Corona”. Disponível em: < https://www.brasilsemcorona.com.br/quem-

somos>. Acesso em: 25 de nov. de 2020. 
31 Lei de licitações e contratos de nº 8.66631 de 21 de junho de 1993. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8666cons.htm>. Acesso em: 24 de nov. de 2020. 
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segundo o coordenador, é consequência dos receios da administração pública brasileira 

após a Lava-Jato. A apreensão está em realizar qualquer tipo de trabalho sem licitação, 

ainda que esse processo esteja dentro da lei de licitação. Para desenvolver o “Brasil Sem 

Corona”, a startup propôs aos gestores públicos a contratação direta, mediante a Lei 8.666 

que prevê a inexigibilidade em algumas situações, o que permitiria modificações ao longo 

da prestação do serviço e abertura para trabalhar de acordo com os modelos de negócio 

da plataforma. Essa foi a alternativa encontrada e que está sendo utilizada pela 

administração pública para realizar contratações ou aquisições de serviços, ou produtos 

das GovTechs. Por conta desse modelo de contratação, a Colab precisa provar que é a 

única empresa do mercado que oferece os serviços de aproximar cidadãos de seus 

governos por meio de ferramentas tecnológicas, atuando com a participação social e 

diretamente com o setor público. 

Contudo, as prefeituras de cidades menores apresentam não estar seguras para 

fazer contratação por inexigibilidade de licitação por receio do Ministério Público agir, 

segundo o coordenador de operação da Colab, embora o órgão tenha realizado pareceres 

favoráveis para a contratação dos serviços da Colab dentro da Lei 8.666. Não obstante, 

prefeitos/as das cidades menores apontam apreensão quanto ao uso político do Ministério 

Público, de promotores específicos para realizar investigações colocando em risco seus 

cargos, além de produzir um evento político ruim para a imagem da gestão municipal. 

Inicialmente, a Colab progrediu o relacionamento com os gestores públicos que 

já utilizavam os serviços da startup para propor a metodologia de vigilância participativa 

e oferecer um produto que fizesse sentido para as cidades brasileiras dentro dos seus 

limites. Buscou-se conseguir fazer da vigilância participativa um instrumento para 

mapear o avanço da pandemia da Covid-19 no primeiro momento em que as cidades não 

tinham testes suficientes e dados reais para fazer uma análise da evolução do vírus no 

país. 

O questionário sindrômico foi inserido na ferramenta de consulta da Colab que já 

era conhecida pelas prefeituras parceiras. Esse mecanismo já tinha sido usado 

anteriormente para consultas mais simples, mas também para a elaboração de plano 

diretor urbano e para a realização de orçamento participativo municipal. Algoritmos 

foram criados para anonimizar os dados dos cidadãos, retirar as informações pessoais e, 

assim, armazenar no banco de dados para que a equipe de epidemiologistas pudesse fazer 



91 

 

 

análises dos dados para indicar o avanço da pandemia e a taxa provável de contaminação 

das cidades.  

O primeiro acesso à iniciativa “Brasil Sem Corona” é por meio do questionário 

sindrômico no aplicativo Colab. O questionário é dividido entre duas abordagens: as 

pessoas que não tem sintomas e as pessoas que têm os sintomas da Covid-19. As figuras 

a seguir relatam como o questionário é elaborado para abordar grupos de pessoas não 

infectadas, de casos suspeitos, de infectados e curados. A ideia é que esses dados possam 

complementar aqueles do Sistema Único de Saúde. 
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Figura 3 – Questionário sindrômico do Brasil do Sem Corona para usuários sem 

sintomas 

 

 

Fonte: Aplicativo Colab (2020) 
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Figura 4 – Questionário sindrômico do “Brasil Sem Corona” para usuários com 

sintomas 

 
Fonte: Fonte: Aplicativo Colab (2020) 
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O questionário sindrômico foi aplicado para captar informações dos usuários do 

aplicativo Colab sobre os sintomas sentidos ou se teve contato com pessoas positivas a 

Covid-19. Os casos suspeitos são sentinelas para ver quais os possíveis riscos para passar 

para as prefeituras das cidades para tomar ciência e notificar. São categorizados cada 

questionário como o tipo dos sintomas para fazer a análise de dados. É preciso ressaltar 

que não é auto diagnóstico, é uma informação de informação coletiva, cenário de 

entendimento da doença e complementa as informações das cidades. 

Ao terminar o questionário embora os usuários sejam informados de que os 

relatórios serão destinados para especialistas, não é comunicado qual é a finalidade do 

questionário, o que a Colab faz com as informações e como as autoridades podem 

combater o avanço da Covid-19 a partir do número de casos apresentados pela plataforma. 

Após responder o questionário sindrômico, o site do “Brasil Sem Corona” orienta 

os usuários sobre a importância do movimento no período de pandemia. O questionário 

sindrômico está apenas no aplicativo Colab, o que incentiva os usuários residentes ativos 

a continuarem no aplicativo e a conquistar outros novos usuários. 

Os gestores da Colab dialogaram com as prefeituras para que utilizassem os dados 

da iniciativa e incentivassem os cidadãos locais a responderem o questionário. Ao terem 

acesso aos dados da vigilância participativa, os desenvolvedores do “Brasil Sem Corona” 

trabalharam de forma segura para respeitar a LGPD para anonimizar os dados e não 

trabalhar com os dados individualizados dos usuários da plataforma.  

A iniciativa é desenhada de tal modo que a Colab é essencial para o seu 

funcionamento. É no aplicativo que as notificações de lembretes de boas práticas com 

informações sobre a Covid-19 acontecem, bem como o incentivo do uso de máscaras. 

Uma mobilização por meio de hashtags foi promovida para que os usuários utilizem mais 

o aplicativo, se engajem e apoie o uso de máscaras para a prevenção da contaminação do 

vírus. O #VoudeMáscara é composto por uma missão criada pelo aplicativo Colab para 

engajar o uso da máscara entre os usuários da plataforma. Para cumprir a missão, é preciso 

tirar uma foto da máscara ou uma self usando-a, podendo acrescentar textos e a 

localização que se encontram, a missão que foi apoiada por 390 usuários em suas próprias 

contas no período de 24 de outubro de 2020 a 1 de novembro de 2020. 
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Figura 5 – Participação dos usuários da Colab na #VoudeMáscara 

 

 
 

Fonte: Aplicativo Colab (2020) 

 

O “Brasil Sem Corona” conta com ajuda coletiva da sociedade para continuar em 

desenvolvimento no período da pandemia. É possível que uma empresa ou terceiro setor, 

pesquisador, agente público, usuário comum que queira divulgar o trabalho realizado na 

plataforma, e organizações interessadas possam adquirir o mapa elaborado sobre o 

período de pandemia no país em seus respectivos sites. Para isso, é necessário realizar um 

cadastro no site da iniciativa e informar o e-mail pessoal para receber todas as 

informações sobre o que está sendo realizado e como distribuir todos os conteúdos.  

O conteúdo disponibilizado pelos desenvolvedores para os usuários envolve mídia 

kit e compartilhamento direto no WhatsApp para divulgação da iniciativa. O mídia kit 

contém pastas com os seguintes conteúdos: um único texto explicando a iniciativa e como 

ela funciona e para divulgação por e-mail; quatro textos prontos para mídias sociais e 

indicação de possíveis compartilhamentos em rede como Instagram, Facebook, Linkedin 

e Blog, conta com release para imprensa com o título “Com colaboração de cidadãos, 

aplicativo vai detectar risco de casos de coronavírus em todo o Brasil”; vídeos que 

ocorreram durante a iniciativa e imagens para compartilhamento e formato para o  

Linkedin e modelos para Stories do Instagram; o registro de todos os vídeos lives que 

foram realizados ao vivo no YouTube; e materiais de divulgação dos vídeos ao vivo sobre 

os principais resultados da iniciativa no Instagram. 
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 Percebe-se que desenvolvedores da iniciativa destacam a importância das redes 

sociais para manter os usuários ativos, bem como captar novos usuários para a plataforma. 

Diante das enormes dificuldades para entender a pandemia da Covid-19, esse esforço 

coletivo pode configurar uma contribuição em uma frente que o estado não tem 

conseguido: diagnosticar a ocorrência da doença.  

As primeiras atualizações da iniciativa foram destinadas para os usuários por meio 

do acompanhamento dos casos, como a mudança na forma recorrente de enviar 

notificações para os cidadãos para que respondessem o questionário sindrômico. Segundo 

o coordenador de operações Colab e um dos desenvolveres do “Brasil Sem Corona”, foi 

posto uma consulta de forma espontânea para que os cidadãos respondessem, depois foi 

enviado mais notificações com base no conceito Nudge da ciência comportamental nos 

textos para investigar rapidamente um usuário com o intuito de chamar sua atenção e 

incentivar as respostas.  

O conceito Nudge trabalhado pelos profissionais epidemiologistas vinculados à 

startup Epitrack é reconhecida como Teoria do Incentivo, é uma técnica aplicada para 

influenciar os usuários a responderem mais sobre os sintomas persistentes ou para 

encaminhamento da Unidade Básica de Saúde (UBS) mais próxima da residência por 

meio do estímulo emocional. Ao perguntar sobre os sintomas, quantos dias sente os 

sintomas, se teve contato com pessoas diagnosticadas com positivo pela Covid-19, é 

apresentado no texto a possibilidade da procura médica emergencial, como também 

orientação de que o usuário continue em isolamento social ou apresentar os cuidados de 

biossegurança com referências do Ministério da Saúde. Essa foi uma estratégia 

encontrada para que os usuários mudem comportamentos nocivos para comportamentos 

que cumpram as recomendações das autoridades de saúde a fim de diminuir a curva de 

disseminação do vírus. 

Segundo o coordenador de operações da Colab e um dos desenvolvedores do 

“Brasil Sem Corona”, neste primeiro momento era muito menos sobre desenvolvimento 

tecnológico e mais em utilizar referências de ciência comportamental para 

desenvolvimento dos textos com o propósito de engajar o cidadão. O que motivou essa 

mudança foi o baixo engajamento dos cidadãos/usuários no aplicativo motivado pela 

descrença da pandemia da Covid-19. A politização do tema e da disponibilização dos 

dados se tornou um conflito. Logo nas primeiras semanas, tornou-se recorrente a negação 
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da pandemia entre os usuários com depoimentos de ser uma teoria criada pela mídia e que 

a pandemia não existia, logo, os dados de casos da Covid-19 eram falsos. 

O painel de reports da iniciativa era apresentado semanalmente para as prefeituras 

e para as secretarias de saúde das cidades parceiras32. O painel de reports é um dashboard 

que diz respeito à exposição de todos os dados coletados pelo questionário sindrômico do 

“Brasil Sem Corona”. O desenvolvedor da iniciativa pontua que a equipe encontrou 

adversidades em padronizar minimamente os dados das prefeituras, porque geralmente 

os dados não eram digitalizados e a depender da UBS ou da cidade é uma planilha feita a 

mão que posteriormente era digitalizada sem organização por servidores da prefeitura. 

Outra adversidade está relacionada com a geolocalização trabalhada na Colab. Os dados 

da plataforma têm a geolocalização de forma instantânea, mas quando comparada com os 

dados das prefeituras, as ruas não eram exatamente as informadas pelos usuários. Desse 

modo, houve um esforço para transformar endereços em latitude e longitude, mantendo a 

privacidade dos usuários e sendo preciso para as indicações dos casos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
32 Reports “Brasil Sem Corona”. Disponível em: <http://report.brasilsemcorona.com.br/>. Acesso em: 2 de 

nov. de 2020. 
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Figura 6 – Painel de reports “Brasil Sem Corona” 

 

 
Fonte: Reports “Brasil Sem Corona” (2020) 

 

Para fazer com que os gestores se engajassem, de acordo com o coordenador de 

operações da Colab e desenvolvedor do “Brasil Sem Corona”, foi preciso fazer 

atualizações de acordo com as necessidades locais. Em Teresina foi realizado o mapa de 

risco com alguns clusters na cidade e apesar de entender que era um bom trabalho, 

dificultava a comunicação, porque a análise da prefeitura de localização das UBS’s não 

era exata e continha equívocos ao checar as ruas das unidades de saúde. Desse modo, fez-

se preciso substituir os clusters de área geográfica para geolocalização das UBS’s, 

indicando assim quais eram as unidades básicas que tinham mais registros de casos de 

cidadãos com vírus e um crescimento maior de internação. 

A Colab informava os números dos casos relatados no questionário sindrômico 

para as prefeituras e secretarias de saúde semanalmente, mas nunca a entrega total dos 

dados dos cidadãos para os gestores públicos. Se fosse o caso de utilizar esses dados, a 
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startup precisaria fazer mudanças no Termo de Uso da plataforma para que os cidadãos 

aceitassem o termo e concordassem em enviar sua localização para que as prefeituras 

pudessem fazer o rastreio do número de casos da Covid-19. Para que a mudança no Termo 

de Uso pudesse ser possível, a startup teria um novo desafio que é o da narrativa para 

engajar o cidadão. Visto que, se o cidadão responder que teve sintoma do vírus e sente 

que está sendo rastreado pela prefeitura, esse usuário não vai continuar respondendo o 

questionário sindrômico, pois esse poderá demonstrar querer continuar saindo de casa 

para diversas atividades. Esse contexto foi identificado de acordo com os feedbacks dos 

usuários da plataforma ao relatarem as possibilidades de estar sendo vigiado e rastreado 

pela prefeitura de sua cidade. 

A plataforma possui falhas no protocolo de feedback com os usuários. A startup 

justifica que há uma pequena equipe para atuar diretamente com o setor público e com o 

cidadão, a maior atenção foi para realizar feedbacks mais rápidos para os gestores 

públicos. Para os cidadãos, foram enviados e-mails com atualizações da plataforma. O 

entrevistado identificou que existem limitações tecnológicas e legais para trabalhar em 

conjunto com as UBS’s. Para o Sistema Único de Saúde (SUS) o monitoramento é uma 

atividade final e para a Colab e a Epitrack, duas empresas privadas, o monitoramento tem 

como finalidade realizar análise de risco para auxiliar nas decisões públicas. As diferentes 

estruturas institucionais, infraestruturais e o acúmulo de trabalho no setor da saúde 

impossibilitaram o trabalho mais próximo das prefeituras locais a maior parte da 

pandemia. 

 

3.2.1 Os usos da plataforma “Brasil Sem Corona”  

 

Outro modo de contato com a iniciativa por parte dos usuários é através do site 

institucional. Nele é possível ter acesso ao mapa com a estimativa de casos da Covid-19 

no Brasil. Lembrando que os dados iniciais foram informados pelos usuários do aplicativo 

Colab através do questionário sindrômico e o resultado é apresentado no site “Brasil Sem 

Corona”. Para classificar os dados, foram utilizadas as categorias de: estimativa de 

usuários com a Covid-19, casos suspeitos, casos graves, casos confirmados, alguns 

sintomas, sem sintomas e consulta de casos por Código de Endereçamento Postal (CEP). 

Na interface, constam dados do período inicial do “Brasil Sem Corona” em 20 de 

fevereiro até o último dia da coleta da pesquisa, em 2 de novembro de 2020. Ao todo, a 
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iniciativa obteve 18.561 usuários, média de 2,719.96 reports por Unidade Federativa 

(UF). O questionário foi respondido por 73.439 pessoas, considerando também os 

usuários antigos ativos no aplicativo Colab. 

 

Figura 7 - Projeção de estimativa de casos da Covid-19 no Brasil do “Brasil Sem 

Corona” 

 

 
Fonte: Reports “Brasil Sem Corona” (2020) 

 

Em seguida, é apresentado os dados do SUS para complementar a análise dos 

números estimados de casos da Covid-19 no país. É importante dizer que estes números 

são estimados porque não foram confirmados por exames laboratoriais, conforme é a 

recomendação das melhores práticas em saúde pública, mas a partir do relato de um 

conjunto de sintomas informados pelos usuários. A iniciativa estudada depende do 

interesse e da participação dos usuários para conseguir monitorar o espraiamento do vírus.  
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Figura 8 – Projeção de estimativa de casos da Covid-19 no Brasil pelo SUS, de acordo 

a interface do “Brasil Sem Corona” 

 

 
Fonte: Reports “Brasil Sem Corona” (2020) 

 

A preocupação da plataforma em coletar os dados pessoais é para evitar que os 

usuários informem dados falsos ou comentam fraude de identidade, segundo o 

coordenador de operações da Colab e um dos desenvolvedores da iniciativa. De acordo 

com o profissional, o compartilhamento dos dados pessoais e sensíveis ocorrerá somente 

por meio de uma autorização inequívoca e expressa do usuário e titular dos dados para:  

a) Geolocalização individualizada para realização de agrupamentos, mapeamento 

de usuários contatados, misturas sociais (social mixing), mobilidade e padrões de redes 

sociais. Os dados poderão ser compartilhados com instituições parceiras a fim de 

melhorar as análises que consigam auxiliar na detecção, monitoramento e controle da 

situação existente e futura da Covid-19 e outras doenças respiratórias. Ao concordar com 

os termos, os usuários também aceitam em liberar seus dados informados para fins 

científicos que poderão ser utilizados na publicação de artigos científicos ou estudos, 

gerando um consentimento livre e esclarecido de sua participação na plataforma; 

b) Dados sócio demográficos (tais como idade, sexo, renda, CEP, endereço) para 

caracterização de variáveis que podem ajudar diretamente órgãos públicos em busca de 

melhor entendimento de populações em risco; e 
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c) Facilitação de contato por serviços oficiais, se necessário, como Secretarias 

Estaduais/Municipais de Saúde e órgãos de Assistência Social para atividades 

relacionadas ao diagnóstico, monitoramento e controle da epidemia da Covid-19. 

Os dados e informações tratados nos termos da política de privacidade da Colab 

são armazenados sob as práticas de segurança de informação. Segundo o profissional 

entrevistado, o acesso é exclusivo ao corpo científico do “Brasil Sem Corona” que 

contratualmente são obrigados a preservar o sigilo e confidencialidade das informações 

acessadas e que compõem o Banco de Dados. 

 

Figura 9 – Mapa espacial de tipo de reports por UF 

 

 
Fonte: Reports “Brasil Sem Corona” (2020) 

 

O Movimento “Brasil Sem Corona” conta com o auxílio do serviço de computação 

em nuvem da Amazon Web Services, empresa que oferece armazenamento e segurança 

na nuvem. O serviço adquirido é capaz de trabalhar as necessidades em tempo hábil, 

credenciamentos de segurança abrangentes e arquiteturas híbridas que vão a infraestrutura 

local para nuvem. As ferramentas promovem troca de informações sobre a Covid-19 e 

elevam a transparência do processo. 
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Figura 10 – Distribuição temporal da média de reports segundo os 5 municípios com 

maior número de usuários 

 

 
Fonte: Reports “Brasil Sem Corona” (2020) 

 

De acordo com os dados da iniciativa, a cidade de Teresina, Piauí obteve 3.068 

usuários na plataforma e 16.719 número de reports por dia, Santo André, São Paulo com 

1.962 usuários e 7.392 reports, Caruaru, Pernambuco com 1.065 usuários e 5.032 

números de reports por dia, Niterói, Rio de Janeiro com 523 e 2.649 números de reports 

por dia, São Paulo capital com 1,866 usuários e 1,866 reports por dia. 

Para tentar orientar da melhor forma possível a realização dos testes para Covid-

19 em um cenário de recursos limitados, poucos testes disponíveis e sem a compreensão 

de quais regiões estão sendo mais afetadas pela doença, a Secretária de Saúde de Caruaru 

(PE) recorreu ao trabalho desenvolvido no movimento “Brasil Sem Corona”. De acordo 

com as informações do coordenador de operações da Colab e um dos desenvolvedores da 

iniciativa, a Secretária de Saúde de Caruaru (PE) confirmou que dos testes realizados na 

área, 32% deram positivo para Covid-19, o que significa uma assertividade de 84 a 94% 

na previsão. 

A análise realizada pelo conselho científico do “Brasil Sem Corona” para a cidade 

de Caruaru (PE) resultou em um artigo científico publicado no repositório OSF chamando 

“A incidência econômica do coronavírus” por Guilherme Lichand (professor da 

Universidade de Zurique), Onício Leal-Neto (doutor em saúde pública e epidemiologia 

pela Fundação Oswaldo Cruz) e Guilherme Prokisch (matemático pela USP). Este estudo 
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teve o objetivo de identificar, descrever e analisar áreas prioritárias para os testes Covid-

19, combinando vigilância participativa e vigilância tradicional. Foi realizado um estudo 

transversal descritivo na cidade no período de 20 de fevereiro de 2020 a 05 de maio de 

2020. Os dados incluíram todos os relatórios oficiais de doenças semelhantes à influenza 

notificados pelo departamento de saúde do município de Caruaru (PE) e os auto relatos 

coletados por meio da plataforma de vigilância participativa “Brasil Sem Corona”. Os 

pesquisadores utilizam os métodos de regressão linear e regressão de loess para verificar 

a vigilância participativa. 

Outro resultado preliminar derivado do movimento “Brasil Sem Corona” foi o 

levantamento dos dados sobre a desigualdade social na pandemia em Santo André (SP)33. 

Os pesquisadores envolvidos identificaram que as pessoas de classes sociais A e B (com 

renda domiciliar acima de R$ 8.159) relatam ter cada vez menos sintomas. Já as pessoas 

de classe D e E (renda abaixo de R$ 1.892) relatam mais sintomas ao longo do tempo. 

Entre os mais pobres, 83% relataram sair apenas para atividades essenciais, enquanto 

entre os mais ricos o percentual foi de 35%. 

O método utilizado pelos pesquisadores envolvidos na iniciativa é complementar 

aos sistemas de vigilância epidemiológica tradicional que contabilizam o doente somente 

na chegada ao sistema de saúde. O tratamento de dados comparou a situação 

socioeconômica da população e os comportamentos distintos entre as classes sociais 

desde o início da pandemia da Covid-19. 

Também a prefeitura de Mesquita no Rio de Janeiro buscou os serviços da 

iniciativa para diminuir o avanço da pandemia na cidade. A prefeitura tinha poucos testes 

da Covid-19 e procurava um método eficiente para escolher as pessoas que seriam 

testadas para conseguir controlar a pandemia na cidade. A equipe da iniciativa utilizou 

um questionário semelhante ao questionário sindrômico padrão da plataforma com 

atualizações feitas pela prefeitura de Mesquita. A primeira pergunta do questionário foi 

uma autorização explícita para o uso dos dados por parte da prefeitura. O objetivo do 

questionário é saber se o cidadão teve sintomas, se sim, quais sintomas para priorizar o 

teste do paciente de acordo com o número de sintomas apresentados ligados a Covid-19. 

 
33Dados “Brasil Sem Corona” da desigualdade social na pandemia em: 

<https://www1.folha.uol.com.br/equilibrioesaude/2020/05/desigualdade-de-contaminacao-poe-pressao-

em-reabertura-e-coloca-pobres-em-risco-diz-estudo.shtml?utm_campaign=mkt_maia_13-

20&utm_medium=email&utm_source=RD+Station>. Acesso em: 8 de jul. de 2020. 
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Dessa forma, os agentes de saúde da prefeitura iam até os cidadãos e realizavam os testes 

para confirmar ou não a presença do vírus.  

Em Teresina, Piauí, foi possível mapear as áreas de risco da Covid-19, de 

saturação e localização das UBS’s. A partir dessa análise, a prefeitura identificou as áreas 

que indicassem maior risco para destinar mais testes aos cidadãos. Quando era constatado 

com a predição de que as UBS’s poderiam ter lotação nas próximas semanas, a prefeitura 

reforçava a atuação de atendimento médico na cidade. 

Em Caruaru, Pernambuco, mediante a vigilância participativa do “Brasil Sem 

Corona” junto com a prefeitura local, foram mapeadas áreas que poderiam ter um maior 

nível de contaminação. Assim, a prefeitura pôde cruzar os dados das UBS’s e reconhecer 

quais bairros da cidade estão sendo mais afetados, o gênero, a classe social, a idade e 

realizou a testagem em larga escala. Após os testes, ficou comprovado que as áreas 

identificadas eram de fato a que tinha um maior número de contaminação comparado com 

todo o município. 

Pelo exposto, podemos afirmar que a construção de vínculos com governos locais 

por parte de “Brasil Sem Corona” para a formulação de políticas públicas para conter o 

avanço da Covid-19 contribuiu para o fortalecimento do ecossistema GovTech no país. A 

participação dos cidadãos como agente nas decisões sobre as ações públicas durante a 

pandemia colaborou com o esforço dos governos locais para controlar o avanço do vírus 

nas cidades, em especial as políticas de saúde desenvolvidas pela administração pública. 

Noveck (2009, p. 184) destaca a importância dos insumos para a participação, o caráter 

representativo dos participantes, as regras processuais pelas quais eles interagem e a 

abertura de acesso ao processo participativo.  

 

3.2.2 A Percepção do Usuário: “Brasil Sem Corona” no aplicativo Colab 

 

Para compreender as dinâmicas do “Brasil Sem Corona” consideramos a 

percepção dos usuários da plataforma a fim de apresentar a repercussão e a receptividade 

daqueles que participaram da iniciativa. O “Brasil Sem Corona” é uma iniciativa com 

conteúdo de fontes verificadas e checadas para não disseminar e propagar notícias falsas 

para ser transparente com o cidadão. Em seus conteúdos são de fontes oficiais da 

Organização Mundial da Saúde (OMS), Ministério da Saúde do governo brasileiro e das 

secretarias de saúde locais. Os cidadãos deixam de ser apenas usuários-clientes do serviço 
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público, tendo papel protagonista na solução de problemas que impactam a coletividade, 

de modo a trazer maior valor público às ações. 

Para explorar os efeitos da iniciativa, os dados coletados no Google Play Store 

nos indicam que os usuários antigos e novos do aplicativo Colab entre 20 de fevereiro de 

2020 a 2 de novembro de 2020, período de atividade do “Brasil Sem Corona”, registraram 

os seguintes sentimentos: 36% satisfeito, 27% feliz, 18% imparcial, 18% infeliz e 1% 

irritado. A categorização dos comentários foi realizada com o auxílio do Appbot, no qual 

utilizou os recursos de detecção de reação nos comentários dos usuários no aplicativo 

Colab. 

 A participação depende de usuários com conhecimento e interesse suficientes 

sobre o conteúdo relacionado a Covid-19 como o acompanhamento dos casos diários. A 

motivação para participar deriva de várias fontes: a sensação de que é sua 

responsabilidade fazê-lo; a satisfação de participar com outras pessoas que têm um 

objetivo comum; a identificação de um problema público que afeta a todos; e a crença de 

que seu envolvimento fará a diferença no momento de pandemia.  

 

Tabela 7 – Avaliações de comentários Colab no período 20 de março de 2020 a 2 de 

novembro de 2020 
 

Tema Menções Críticas gerais 

Usuários satisfeitos 247 53,30% 

Bugs (defeitos) 46 9,90% 

Design e UX 39 8,40% 

Casos de uso 30 6,50% 

Complexidade 18 3,90% 

Atuação 16 3,50% 

Usuários insatisfeitos 12 2,60% 

Câmera e fotos 9 1,90% 

Solicitações de recursos 9 1,90% 

Conectividade 8 1,70% 

Frequência 7 1,50% 

Notificações e alertas 7 1,50% 

Segurança e contas 6 1,30% 

Inscreva-se e faça login 4 0,90% 

Serviços de localização 3 0,60% 

Atualizar 3 0,60% 

Publicidade 2 0,40% 

Suporte ao cliente 1 0,20% 

Jogos 1 0,20% 

Internacionalização 1 0,20% 

Forma de pagamento 1 0,20% 

Privacidade 1 0,20% 

Transmissão 1 0,20% 
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Vídeo 1 0,20% 

Fonte: Elaboração da própria. 

 

Para compreender a avaliação dos usuários do aplicativo Colab durante a 

iniciativa “Brasil Sem Corona”, foram identificados clusters de tópico do próprio 

aplicativo na plataforma Google Play Store com o auxílio da ferramenta Appbot. O 

objetivo dessa análise é gerar diferentes formas de temáticas como palavras-chave mais 

discutidas no aplicativo Colab. As palavras-chave estão relacionadas a funcionalidade, a 

possibilidade de realização de testes e a capacidade do aplicativo gerar alertas caso ocorra 

problemas. A divisão foi feita com base no teor principal do comentário, o que era dito 

com mais detalhe, como as queixas, reclamações e elogios.  

O ambiente com mais feedbacks do aplicativo é o Google Play Store e os usuários 

da Colab avaliaram estar 53,30% satisfeitos com o total de 247 menções, enquanto os 

menos satisfeitos apontaram o suporte ao cliente, jogos, internacionalização, forma de 

pagamento, privacidade, transmissão e vídeo, todos com 0,20% cada com o total de 1 

menção cada. É uma preocupação espontânea, considerando que os usuários não são 

questionados sobre as questões de privacidade, publicidade, conectividade e defeitos, 

como modelo. Mesmo com números baixos, é expressivo que usuários tenham retirado 

tempo para avaliar suas queixas e elogiar a efetividade do aplicativo. 

 

 

Figura 11 – Nuvem de palavras mais comumente usadas no período de 20 de março de 

2020 a 2 de novembro de 2020 

 



108 

 

 

 
Fonte: Elaboração própria. 

 

A nuvem com as palavras mais utilizadas com frequência nos comentários do 

aplicativo Colab no Google Play Store no período de 20 de março de 2020 (início da 

iniciativa) a 2 de novembro de 2020, busca identificar similaridades e conjuntos de 

expressões considerando o ponto de vista dos indivíduos e como definem suas 

experiências de uso. As palavras com mais populares foram “Aplicativo” com 72 

menções e o total de 15,6% das críticas gerais; “Ótimo” com 50 menções e 10,8% das 

críticas; “Excelente” com 43 menções e 9,3% das críticas; “Prefeitura” com 36 menções 

e 7,8% das críticas; “Útil” com 29 menções e 6,3% das críticas; “Cidade” com 29 

menções e 6,3% das críticas; “Ajudar” com 26 menções e 5,6% das críticas; “Atendida” 

com 25 menções e 5,4 das críticas; “Resolver” com 23 menções e 5,0% das críticas e 

“Problema” com 22 menções e 4,8% das críticas gerais. Esses são termos que a 

plataforma Google Play Store identifica no aplicativo Colab e que são ranqueados para o 

contexto de pandemia. Isso ocorre quando qualquer pessoa for escrever no Google Play 

Store as palavras citadas, aparecerá o aplicativo Colab. 

É por meio dessa plataforma que os usuários reportam seus principais 

questionamentos sobre a funcionalidade da iniciativa, possíveis falhas (bugs), 

comentários elogiosos, outros negativos, como também reportar a desconfiança dos dados 

divulgados devido a negação da existência do vírus. Selecionamos alguns comentários 



109 

 

 

dos usuários do aplicativo Colab que também se engajaram no “Brasil Sem Corona” para 

identificar eventuais dificuldades que tenham sido relatadas.  

 

Tabela 8 – Comentários dos usuários do “Brasil Sem Corona” no aplicativo Colab 

 

Data Comentários 

22/03/2020 
 

Dei cinco estrelas pela boa iniciativa, porém, ao tentar realizar meu 
cadastro o app informa que, "CPF/Email já cadastrado", sendo que acabei 

de tomar conhecimento do app pela CNN. Não vou desinstalar ainda, pois 

achei o app uma "ferramenta" sensacional, no aguardo de uma solução. 
Obrigado e parabéns aos desenvolvedores. 

21/03/2020 Através desse app, a Prefeitura de Niterói está monitorando a 

disseminação do Coronavirus. É só responder o questionário enviado 

diariamente. 

20/03/2020 Só não dou nota máxima pois demora um pouco, mas sempre tentam 

solucionar os pedidos, ao menos é passado para o setor responsável. 

06/04/2020 Gostei bastante... Pergunta todos os dias como me sinto e me ajuda com 

dúvidas. 

09/05/2020 Estou adorando poder participar com informações do meu estado de 

saúde, que ajudam na elaboração de dados que permite análise da 

pandemia no nosso país, e esse aplicativo está sendo um ótimo 
instrumento. 

20/05/2020 Importante app para avaliar você, a situação do corona no Brasil, tirar 

nossas dúvidas e nos dar várias dicas sobre o momento que estamos 

vivendo. 

19/05/2020 Gostei só acho que deveria perguntar qual dos sintomas você está sentindo 

e ter a opção para você dar a resposta pq as vezes a pessoa tem só um dos 

sintomas 

10/06/2020 Eu sei que vocês fazem um ótimo trabalho, mas meu cpf não coloco. 
Vocês não confiam, só colocando o email, eu vou confiar colocando o 

meu cpf? Vou dar mais estrelas, mas não baixo o app.. 

23/06/2020 Na verdade a única intenção é coletar dados dos usuários 

11/07/2020 Se no cadastro já pedem o CPF pra confirmar pra que foto, pra marcarem 
minha cara e ficar sendo perseguido tô fora dexa os baderneiros toma 

conta da cidade então       

08/07/2020 Graças ao atendimento teleconsuta fui investigado receitado estou no 

último dia de tratamento já na sentindo ótima. Parabéns a engajados nessa 

missão       

23/08/2020 Manda solicitação, a prefeitura além de não saber ler, diz que o problema 

não é com ela.                      

11/09/2020 Na data de hoje estou desinstalando e não votarei esse ano na gestão 

municipal que é responsável pelos reparos no app. Uma farsa da Prefeitura 

de Niterói e app. 

07/10/2020 App muito bacana para fomentar responsabilidade social e transparência 

nos serviços públicos. 

01/11/2020 É um excelente e bem intencionado aplicativo o problema é quem trata 

das resoluções dos problemas encontrados. 

Fonte: Elaboração própria. 
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As características do aplicativo Colab são significativas por meio das interações 

que os usuários invocam. O conteúdo textual retrata como os usuários recebem as 

iniciativas da startup, como o “Brasil Sem Corona”. No período da iniciativa comentários 

positivos como “Através desse app, a Prefeitura de Niterói está monitorando a 

disseminação do Coronavirus. É só responder o questionário enviado diariamente” se 

tornou frequente a medida em que os usuários iam respondendo o questionário 

sindrômico.  

Do mesmo modo que os comentários com elogios como “Gostei bastante... 

Pergunta todos os dias como me sinto e me ajuda com dúvidas” e “Estou adorando poder 

participar com informações do meu estado de saúde, que ajudam na elaboração de dados 

que permite análise da pandemia no nosso país, e esse aplicativo está sendo um ótimo 

instrumento” de usuários que completam o questionário sindrômico e é informado sobre 

a evolução da Covid-19 e os cuidados de biossegurança.  

Caso for diagnosticado positivo para o vírus, o usuário é informado sobre quando 

ir a uma unidade básica de saúde mais próxima, como esse comentário “Graças ao 

atendimento teleconsuta fui investigado receitado estou no último dia de tratamento já na 

sentindo ótima. Parabéns a engajados nessa missão      .” Outros usuários identificam a 

relevância da iniciativa como “Importante app para avaliar você, a situação do corona no 

Brasil, tirar nossas dúvidas e nos dar várias dicas sobre o momento que estamos vivendo”, 

e “App muito bacana para fomentar responsabilidade social e transparência nos serviços 

públicos” reconhece a relevância de ações de agentes públicos. E identificando problemas 

de gestores públicos como “É um excelente e bem intencionado aplicativo o problema é 

quem trata das resoluções dos problemas encontrados” e “Manda solicitação, a prefeitura 

além de não saber ler, diz que o problema não é com ela.                     ” possibilita que 

os desenvolvedores busquem melhorar a frequência de respostas dos governos locais e a 

mediação com os usuários.  

Comentários de usuários com problemas como “Dei cinco estrelas pela boa 

iniciativa, porém, ao tentar realizar meu cadastro o app informa que, "CPF/Email já 

cadastrado", sendo que acabei de tomar conhecimento do app pela CNN. Não vou 

desinstalar ainda, pois achei o app uma "ferramenta" sensacional, no aguardo de uma 

solução. Obrigado e parabéns aos desenvolvedores” são essenciais para os 

desenvolvedores da Colab detectarem erros operacionais e para realizar futuras 

atualizações necessárias. Bem como o comentário “Só não dou nota máxima pois demora 
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um pouco, mas sempre tentam solucionar os pedidos, ao menos é passado para o setor 

responsável” pode identificar pontos a serem melhorados. 

Há também comentários de sugestão como “Gostei só acho que deveria perguntar 

qual dos sintomas você está sentindo e ter a opção para você dar a resposta pq as vezes a 

pessoa tem só um dos sintomas”. Esse tipo de comentário auxilia os desenvolvedores do 

aplicativo a verificar se existe a possibilidade de acrescentar novos elementos no 

questionário sindrômico.  

Comentários desconfiados se tornaram frequentes como “Eu sei que vocês fazem 

um ótimo trabalho, mas meu cpf não coloco. Vocês não confiam, só colocando o email, 

eu vou confiar colocando o meu cpf? Vou dar mais estrelas, mas não baixo o app.” e “Se 

no cadastro já pedem o CPF pra confirmar pra que foto, pra marcarem minha cara e ficar 

sendo perseguido tô fora dexa os baderneiros toma conta da cidade então      ”. Esses 

comentários são importantes para que os desenvolvedores os respondam com 

informações precisas, não colocando em dúvida a própria iniciativa para o indivíduo. 

Principalmente para usuários com comentários que afirmam o objetivo da iniciativa como 

“Na verdade a única intenção é coletar dados dos usuários” e “Na data de hoje estou 

desinstalando e não votarei esse ano na gestão municipal que é responsável pelos reparos 

no app. Uma farsa da Prefeitura de Niterói e app.”. Esses comentários são de certa forma 

conspiratórios, especialmente com a politização do termo que circunda o vírus e a 

pandemia, a negação e a negligência dos governos com seus apoiadores. 

Segundo Light (2016), a extensão, complexidade e natureza do Termo de Serviço 

indicam concepções de governança, especialmente quando estudadas ao longo do tempo 

usando ferramentas. O aplicativo pode atrair usuários para reforçar a governança por meio 

de vigilância mútua facilitada pelos sistemas de relatórios. A governança geralmente é 

promulgada por meio de documentos formais do Termo de Serviço e informalmente, 

incentivando os usuários a se comportarem de maneiras que se alinham às normas das 

formas ideais de usuário para as quais o aplicativo é direcionado. 

A governança se reflete nas regras e diretrizes do aplicativo, que estabelecem 

limites em torno dos tipos de atividades que os usuários podem realizar e até dos tipos de 

usuários permitidos em um aplicativo. O trabalho regulatório também pode ser codificado 

nos recursos de um aplicativo, como por meio de mecanismos de reconhecimento de texto 

que não permitem postagens sobre determinados tópicos. Portanto, o Termo de Serviço é 
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um instrumento importante para os proprietários de plataformas governarem suas relações 

com usuários, parceiros, clientes e outras partes legais. 

Para os que responderam ao questionário sindrômico do “Brasil Sem Corona”, 

4.361 usuários reagiram quanto a avaliação da iniciativa. Ao todo, de 1 a 5 estrelas em 

quesito de avaliação da iniciativa, 76,57% equivalente a 3.339 comentários atribuíram 5 

estrelas, 10,82% equivalente a 472 comentários com 4 estrelas, 3,60% equivalente a 157 

com 3 estrelas, 2,02% equivalente a 88 comentários com 2 estrelas e 6,99% equivalente 

a 305 comentários notificaram 1 estrela. 

 

Figura 12 – Cronologia de sentimentos dos usuários do “Brasil Sem Corona” no 

aplicativo Colab 

 

 
Fonte: Elaboração própria.  

 

Legenda: Verde: positivo = 63,3% (316 avaliações); Amarelo: neutro = 9,9% (43 

avaliações); Cinza: misto = 5,6% (26 avaliações); e Vermelho: negativo = 16,2% (75 

avaliações). 
 

As categorias apresentadas relatam o sentimento dos usuários do aplicativo Colab 

referente a iniciativa “Brasil Sem Corona”. O sentimento positivo dos usuários com 

63,3% compõe 316 avaliações que é referente a aceitação e usabilidade do aplicativo e 

do questionário sindrômico. O sentimento neutro de 9,9% com 43 avaliações é referente 

a dúvidas sobre a efetividade do trabalho da iniciativa junto com as prefeituras. O 

Sentimento misto de 5,6% com 26 avaliações é relativo a dúvidas sobre o uso de dados 

da iniciativa e possibilidade de captação de dados pessoais. O Sentimento de negativo 

16,2% com 75 avaliações atribui a usuários que descreve a possibilidade de serem 

vigiados tanto pela startup quanto pelas prefeituras. 

Os participantes observaram diversas maneiras pelas quais as ferramentas digitais 

podem capacitar os cidadãos a assumir um papel mais ativo na formação de processos 

políticos, formulação de políticas e serviços públicos. Por exemplo, uma maior 
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comunicação entre o estado e o público pode resultar em serviços públicos mais 

direcionados pela demanda e direcionados ao usuário. Em particular, as discussões 

destacam a responsabilidade que as empresas de tecnologia e o governo têm de moldar 

de maneira mais proativa o uso das tecnologias digitais, a fim de tornar o ambiente on-

line mais próximo das normas e valores democráticos e de equipar os indivíduos a usarem 

as tecnologias digitais como cidadãos efetivos. 

Temos ciência de que a iniciativa é expressa tanto no design, quanto nas 

ferramentas e soluções tecnológicas que atuam como agência no processo de interação 

on-line (LEMOS, 2013), mas também na articulação de um discurso que procura motivar 

a participação cidadã. 

A promessa de ganho privado e benefícios públicos geralmente se forma como 

parte da divergência sobre como uma sociedade de plataforma orientada a dados deve ser 

organizada. A premissa de que todos os atores contribuem igualmente para o bem comum, 

do qual todos se beneficiam igualmente, é sustentada por um poderoso conjunto de 

argumentos que informa um entendimento do senso comum de como a sociedade 

funciona, segundo Dijck, Poeel e Waal (2018). Para que os indivíduos divulguem seus 

dados, eles precisam estar convencidos dos ganhos pessoais e ou coletivos envolvidos 

nessa transação, os cidadãos geralmente desconfiam da administração governamental e 

corporativa de seus dados de saúde. 

As percepções sobre o “Brasil Sem Corona” nos ajudam a refletir sobre os valores 

públicos conflitantes em jogo neste debate: a preocupação com a privacidade versus o 

benefício da medicina personalizada e a privatização de dados pelos proprietários das 

empresas versus a acessibilidade dos dados e conhecimentos de saúde à pesquisa pública.  

Esses dados são extremamente valiosos para a Colab e para as gestões municipais. Os 

dados de saúde doados por indivíduos saudáveis e doentes, adequados e frágeis podem 

ser agregados, analisados e processados automaticamente para informar uma variedade 

de serviços.  
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4º CAPÍTULO – DISCUSSÃO: O “BRASIL SEM CORONA” E O ECOSSISTEMA 

GOVTECHS 

 

A presente pesquisa buscou analisar o ecossistema de GovTech no país e os seus 

modelos de desenvolvimento e as formas de financiamento. Para uma análise mais detida, 

o trabalho se debruçou sob um estudo de caso da plataforma “Movimento Brasil Sem 

Corona”, uma iniciativa da GovTech Colab. O Movimento é uma das principais 

iniciativas nacionais com o propósito de solucionar problemáticas decorrentes da 

pandemia da Covid-19. A dinâmica de funcionamento da plataforma “Brasil Sem 

Corona” começa a partir da participação dos cidadãos/usuários e, de certa forma, sustenta-

se em um entendimento da esfera civil como capaz de corrigir as falhas das políticas 

públicas atuais.  

A plataformização da comunicação política, é um fenômeno relativamente recente 

que introduz um modelo de governança algorítmica da circulação de informações que 

afeta sistemas midiáticos nacionais (ALVES, 2020). Esse acontecimento se apresenta 

com mais intensidade a partir da popularização das mídias sociais no Brasil na última 

década. Enquanto processo, introduz de modelos econômicos, tecnológicos e de 

governança dessas infraestruturas em diversas esferas da vida, reorganizando práticas e 

dinâmicas socioculturais. 

As dimensões analíticas democráticas (representação, engajamento e 

transparência), procedimental (inclusividade, racionalidade, responsividade), 

sociotécnica (relevância e legitimidade, clareza do conteúdo, segurança, usabilidade e 

capacidade de respostas, inovação (novos serviços e melhorias em iniciativas existentes), 

participação (formas de interação com os usuários), e capacitação de recursos (valor 

recebido, as fontes e modos de financiamento), demonstram as diversas mudanças no 

campo da democracia em ambientes on-line e como foram experimentadas nas últimas 

duas décadas, uma delas é o fortalecimento das expectativas sobre o papel político de 

meios alternativos de participação política em países de regime democrático. A 

plataforma estudada fornece aos cidadãos instrumentos democráticos diretos que 

alcançam a confiança nas autoridades locais, o sentimento de interferir fortalece a 

confiança dos cidadãos-usuários, a percepção da capacidade de resposta do governo, bem 

como o consenso dos usuários e isso independentemente de quanto esses instrumentos 

sejam utilizados.  
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A lógica de plataforma do “Brasil Sem Corona” reconfigura de várias formas as 

práticas e condições de participação e as modalidades de comunicação possíveis. Por esse 

motivo, foi realizada uma entrevista semiestruturada com o coordenador de operações da 

Colab e membro da equipe que desenvolveu e trabalha o “Brasil Sem Corona”. A 

entrevista abordou a importância de políticas públicas para fortalecer o ecossistema 

GovTech, o processo de desenvolvimento da iniciativa, falhas de gerenciamento, e das 

possibilidades de uso dos dados oriundos do “Brasil Sem Corona” para a organização da 

resposta à pandemia da Covid-19. 

A formação de vínculos com governos locais por parte de “Brasil Sem Corona” 

para a formulação de políticas públicas para conter o avanço da Covid-19 colaborou para 

o fortalecimento do ecossistema GovTech no país. O que ocorreu com a Prefeitura de 

Mesquita no Rio de Janeiro que buscou os serviços da iniciativa para que juntos pudessem 

diminuir o avanço da pandemia na cidade. A Prefeitura tinha um cenário de ter poucos 

testes da Covid-19 e tinha um objetivo de priorizar as pessoas que seriam testadas para 

conseguir fazer o controle da pandemia na cidade. 

A equipe da iniciativa preferiu utilizar um questionário semelhante ao 

questionário sindrômico, mas com atualizações feitas pela prefeitura de Mesquita. A 

primeira pergunta do questionário é uma autorização explícita do cidadão de que os dados 

poderiam servir para a prefeitura. O objetivo do questionário é saber se o cidadão teve 

sintomas, se sim, quais sintomas teve para priorizar o cidadão de acordo com o número 

de sintomas apresentados ligados a Covid-19. Dessa forma, os agentes de saúde da 

prefeitura iam até os cidadãos e realizavam os testes para confirmar ou não a presença do 

vírus.  

A GovTech Colab estimula a participação para captar usuários que colaborem com 

a administração municipal ao tempo que monitoram e informam o problema, sendo que 

um momento resolvido resultou em ganhos de visibilidade para os governos locais. 

Alcança o objetivo de aumentar a participação e influência da cidadania no processo de 

tomada de decisão dos governos locais para elaborar políticas públicas em resposta à 

pandemia da Covid-19. A iniciativa criou condições para se articular com a esfera pública 

digital e buscou promover a visibilidade à pauta sobre o monitoramento da Covid-19 no 

Brasil.  

Políticos brasileiros, incluindo o presidente da república, respondem como 

grandes influências para a formação da politização sobre a pandemia causada pela Covid-
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19. Com o avanço da disseminação do vírus no país causou o caos político, econômico, 

de disputa de narrativas e de poder. Cidadãos e instituições públicas e privadas como 

institutos de pesquisa, veículos de comunicação, sociedade civil pressionaram ativamente 

os governos municipais, estaduais e federal para a divulgação dos dados reais da Covid-

19 nas regiões. Além da falta de compromisso imposta pelos governantes que negam até 

os dias atuais a existência do vírus, existem municípios que encontraram dificuldades para 

mensurar o número de casos para poder conter a evolução do vírus na cidade a fim de 

planejar políticas públicas emergenciais. 

Empresas de tecnologia, incluindo as startups, identificaram um nicho de mercado 

para desenvolver suas iniciativas e oferecer serviços para municípios que resolveram 

tomar medidas contra a pandemia da Covid-19, mas encontraram dificuldades para 

realizar o mapeamento do vírus. A diminuição da relevância e eficiência dos governos 

em mapear os casos de Covid-19 no país levou a Colab a oferecer dados abertos e padrões 

científicos abertos que agilizarão a prestação de contas pública, a abertura de dados de 

pesquisa em saúde pode salvar vidas e a desenvolver políticas que solucionem problemas 

públicos de caráter emergencial. Mas, ao seguir políticas de dados abertos, instituições 

públicas e governos que apoiam a abertura ignoraram até agora os dados coletados fora 

das instituições públicas.  

Os resultados da iniciativa devem ser medidos quanto ao alcance dos objetivos 

desejados ao longo do processo. Em particular porque para ocorrer a colaboração, os 

processos e as ferramentas para viabilizá-la devem primeiro serem projetados - e 

potencialmente reprojetados, uma vez que é vital avaliar o que funciona e o que não 

funciona. O potencial para envolver as pessoas na tomada de decisões do governo por 

meio da tecnologia depende das capacidades dos indivíduos de fazer uso desta. Cidadãos 

comuns têm mais a oferecer do que somente votar ou falar. Eles podem contribuir com 

seus conhecimentos e, ao fazê-lo, perceberem a possibilidade de exercício do poder. O 

funcionário público não precisa mais ser o único tomador de decisão. Em vez disso, as 

novas tecnologias podem ajudar a diminuir o abismo entre a participação pública e as 

políticas públicas em questões que vão das questões relacionadas à saúde pública.  

Segundo o coordenador de operações da Colab, durante o período eleitoral a 

iniciativa teve que ser suspensa pois encontravam dificuldades jurídicas que pudessem 

respaldar o trabalho, então a startup decidiu retomar somente após o início de 2021 para 

não correr risco de descumprir qualquer lei eleitoral. Embora exista respaldo jurídico legal 
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para continuar trabalhando com publicidade em determinadas ações importantes para as 

prefeituras, no entanto, para o coordenador de operações da Colab, há uma politização 

relevante desse tema que tornou fácil um adversário político da gestão municipal acusar 

prefeitos e secretários de instrumentalizar politicamente a plataforma. 

O “Brasil Sem Corona” planeja retornar no início de 2021 com a justificativa que 

em dezembro é considerado um mês de pouca atenção dos usuários, a possibilidade de 

novos aumentos de casos no país e as implicações que levam a transição de cargos 

públicos. A startup visualiza que o engajamento dos cidadãos e a transição das prefeituras 

que mudaram as gestões pós-eleições poderá modificar as estratégias para mapear 

colaborativamente os casos de Covid-19 no país. Esse argumento é em virtude de 

identificar o aumento de feedbacks de cidadãos com argumentos negacionistas e de ser 

impossível continuar o mesmo processo com gestores da oposição que eventualmente 

tenham incentivado a crença da inexistência da pandemia, a não utilização da 

biossegurança como a utilização de máscaras e de movimentos ascendentes contra a 

vacina.  

 

4.1 Oportunidades de negócio 

 

O ecossistema GovTech como setor de negócio, empreendimento com parcerias 

público-privado tem uma construção institucional híbrida e metas destinadas a gerar bem 

coletivo ou fazer avançar interesses gerais e públicos. Novas rotas para a participação 

política em que atores cívicos estabelecem parcerias com agentes do governo e, mesmo, 

do mercado, estão se expandindo, enquanto outras formas mais tradicionais de 

participação encontram-se em declínio.  

A plataforma da iniciativa “Brasil Sem Corona” possui um modelo de extração de 

dados que permite que outros serviços e bens sejam construídos com base nesses. É esse 

modelo exige mais usuários para obter mais dados. Como dito anteriormente, todas essas 

características descritas por Srnicek (2017), fazem da plataforma um modelo central para 

extrair dados como matéria-prima a ser utilizada em diversas aplicações.  

Esse recente modelo de negócio que eventualmente surgiu é decorrente das 

necessidades internas para lidar com dados, a plataforma tornou-se uma maneira eficiente 

de monopolizar, extrair, analisar e usar as quantidades cada vez maiores de dados que 

estavam sendo registradas. É por causa de suas interfaces, algoritmos e protocolos que 
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são orientadas as interações do usuário, incentivando conexões. A mudança fez sentido 

em termos econômicos, mas também em mais informações refinadas dos 

clientes/usuários.  

A captação de recursos materiais e imateriais gerados pelas comunidades de 

usuários apontados por Casalli e Posada (2019), pode ser considerada como uma forma 

de participação e cocriação ou como uma forma de colocar os usuários em trabalho para 

transformar sua participação em trabalho digital. A economia de plataforma GovTech 

habilitada pela tecnologia digital, surgem como meios para ajudar a gestão pública a 

solucionar problemas públicos, agindo em áreas que os governos têm se mostrado 

incapazes.  

Os desenvolvedores estão em uma procura coletiva para buscar problemas que 

possam resolver por meio de software. É conhecida a infinidade de problemas a serem 

contabilizados, desde sociais, culturais ou técnicos, como aumentar o acesso à internet 

para comunidades rurais ou de baixa renda, ou aumentar as taxas de alfabetização entre 

determinadas comunidades. O problema do modelo de plataforma solucionista é que ele 

privilegia problemas solucionáveis como aborda Morris e Murray (2018), não 

necessariamente aqueles que estão socialmente, moralmente ou eticamente precisando ser 

abordados. 

A principal preocupação do ecossistema GovTech está na implementação de 

políticas públicas que apoiem o crescimento de um ecossistema GovTech. O país forneceu 

gastos em Pesquisa e Desenvolvimento, conhecida como P&D, mas em sua mais recente 

estratégia digital denominada Estratégia Brasileira de Transformação Digital do Governo 

Federal em 2018 não houve menção à GovTech como Zapata e Stiriling (2020) afirmam 

em estudo sobre a evolução das GovTechs no país. A oportunidade é a abertura do 

orçamento de P&D que possa criar desafios públicos específicos e exclusivamente para a 

GovTech. 

O governo digital inseriu o processo contínuo de digitalização do governo, o que 

possibilitou compras governamentais de tecnologias avançadas. Para isso, é preciso que 

sejam liberados recursos para criar um fundo para as GovTechs e criar uma estratégia 

nacional de GovTech. No entanto, a realidade das startups neste setor é que alguns 

processos de compras públicas requerem que as empresas possuam experiências prévias 

ou importantes resultados em projetos semelhantes. As startups contam com pouco 

acesso à informação pública como conjuntos de dados e APIs que lhes permite dispor dos 
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mecanismos para incentivar o desenvolvimento de novas soluções. E existe um histórico 

de grandes inadimplementos pelo Poder Público; e temem enfrentar algum tipo de pressão 

política ou que as mudanças do governo ocasionam uma mudança no funcionamento da 

Administração Pública. 

Para o empreendedor, existe um trabalho de desenvolvimento de competências 

que demonstre os benefícios e as oportunidades que uma GovTech pode apresentar com 

aplicação das tecnologias ao serviço público garantindo lucro mesmo que o ciclo de 

vendas seja mais longo. A finalidade é de que os recursos destas iniciativas sejam 

direcionados à contratação de startups que possam desenvolver soluções junto com o 

Poder Público nessas frentes. 

Com a infraestrutura de internet mais rápida e mais barata, com grande potencial 

para produção e difusão autônoma de informação, a plataforma depende de recursos 

intrincados, multicamadas e hierárquicos. Como mercado, selecionam mercadorias, 

gerenciam informações ou até mesmo estabelecem preços de seus serviços. A plataforma 

como a Colab se une a outras startups do ecossistema GovTech para consolidar a 

plataforma como um modelo de negócios único e poderoso. À medida que a coleta, o 

armazenamento e a análise de dados se tornaram cada vez mais baratos, mais e mais 

empresas têm tentado trazer plataformas para o campo da fabricação tradicional.  

A representatividade democrática na plataforma é questionada em termos de seu 

alcance enquanto mecanismo de participação e capacidade de representação. 

Especialmente em função da redução no número de cidadãos que não acreditam na 

pandemia da Covid-19, bem como um descrédito na política. A participação dos cidadãos 

não é um jogo neutro, mas uma forma concreta de se promover concepções e de se 

identificar com aqueles que as apoiam ou fazem alegações convincentes em sua defesa. 

É possível pontuar que as comunicações possibilitaram um acréscimo nas 

interações diretas da massa de cidadãos-agentes públicos mesmo com as desigualdades 

importantes nas interações entre os gestores da iniciativa e cidadãos no que se refere ao 

controle sobre a iniciativa. Portanto, existe uma preocupação direcionada às práticas de 

uso de dados e às racionalidades corporativas que impulsionam as práticas de discussão 

política na esfera pública digital.  

 

4.2 Novas formas de engajamento dos cidadãos 
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A participação do cidadão tem vários efeitos para aqueles que participam: 

incentiva as habilidades e virtudes cívicas, aumenta a legitimidade das decisões e 

incentiva a deliberação ou dá aos cidadãos a percepção de impacto nas políticas públicas. 

A rede de engajamento cívico também torna os cidadãos mais habilidosos em utilizar as 

ferramentas necessárias para participar de atividades em plataformas digitais. Essas 

associações são espaços de aprendizado sobre habilidades cívicas para a democracia. Os 

participantes aprendem a debater questões públicas, apresentar denúncias, compartilhar 

imagens dentro do objetivo da plataforma da Colab, e se familiarizar com as virtudes 

cívicas, como participação ativa na vida pública, confiabilidade e reciprocidade. 

A participação qualificada de uma parte significativa dos indivíduos e 

organizações da esfera civil está relacionada a uma cultura cívica e a uma cultura política 

de participação, como aponta Sampaio, Maia e Marques (2010). O autor refere-se a canais 

abertos e mantidos para as ocasiões em que os cidadãos desejem se manifestar sobre 

aqueles que os representam ou de seus interesses e necessidades. O que corrobora com os 

objetivos do ecossistema GovTech em desejar diminuir algumas das deficiências das 

democracias representativas contemporâneas. Mas, enquanto grandes grupos não 

participam, por conta da exclusão digital ou por falta de interesse, surgirão 

questionamentos quanto à legitimidade da participação via tecnologias digitais. De modo 

geral, as transformações digitais têm produzido grandes impactos e alterações nos campos 

de força que atravessam e compõem as democracias representativas. A politização de 

fatos cotidianos, a produção de narrativas e a construção de novos enquadramentos são 

exemplos de como os ambientes digitais têm influenciado de forma inconteste o jogo 

político que se desenrola nas instituições representativas, mas também de instituições e/ou 

atores que compõem a própria sociedade civil, conforme argumento de Veloso, Marques 

e Mendonça (2020).  

Essa abertura à participação do cidadão tem sido observada tanto nas iniciativas 

desenhadas pelo estado, nas plataformas privadas de sociabilidade e compartilhamento 

de conteúdo, mas também em aplicações e plataformas desenvolvidas por empresas e pela 

sociedade civil, com um desenho organização que temos chamado aqui de GovTechs. 

Especialmente a proliferação e a popularidade de práticas de monitoramento do poder 

público ou mesmo de ações contra os atores públicos tem sido umas formas ação política 

mais frequentes no atual contexto comunicacional. 
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A tecnologia utilizada no “Brasil Sem Corona” pode facilitar a criação e a 

comunicação de dados, geralmente em tempo real, ajudando a construir conhecimento 

para informar os tomadores de tomada de decisões quanto a quais seriam as ações 

oportunas em cada tema e contexto. As informações compartilhadas nos reports da 

iniciativa também podem apoiar o compromisso das autoridades de saúde e políticos que 

buscam respostas à pandemia da Covid-19. A disponibilidade de dados não é suficiente 

por si só para apoiar a democracia baseada no cidadão. Estes devem ser analisados e 

apresentados em formatos que atendam às necessidades dos cidadãos e dos formuladores 

de políticas.  

Por trás de qualquer processo de engajamento do cidadão está o princípio de que 

as pessoas devem ter a oportunidade de participar de maneira significativa. Segundo 

Sampaio, Maia e Marques (2010), as contribuições dos participantes da iniciativa não são 

consideradas ou simplesmente usadas para legitimar decisões que já foram tomadas, isso 

levará a contribuições de baixa qualidade e/ou maiores níveis de desconfiança e desilusão. 

Se as pessoas recebem uma aposta, no entanto, é mais provável que levem o processo a 

sério. 

A GovTech estudada é parte de um conjunto das plataformas mais acessadas do 

país. O que todas as GovTechs têm em comum é a tentativa de proporcionar interações 

diretas de informações e vínculos entre os atores públicos e os cidadãos. A particularidade 

da web em infraestruturas tecnológicas particulares de alcance local e governadas a partir 

de lógicas empresariais inscritas em algoritmos reordena práticas e desafios da 

comunicação política. 

A integração desse tipo de iniciativa também requer uma mudança cultural 

bastante significativa entre os representantes e gestores públicos. Exige que seja 

reavaliado seu papel como representantes no século XXI e seu relacionamento com os 

cidadãos e seus constituintes. Reivindica colocar o cidadão no centro dos processos 

democráticos como regra e não como exceção, com uma consciência clara do valor desses 

tipos de exercícios de engajamento. 

O apoio de governos ao desenvolvimento do ecossistema GovTech pode ser um 

passo importante, mas improvável que seja suficiente para mudar séculos de tradição em 

torno dos papéis dos funcionários eleitos e do modo como se dão as interações com os 

cidadãos.  
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A GovTech estudada se beneficia dos processos públicos particularmente lentos 

ou complexos e se tornam facilitadores que devem desempenhar um papel de tradutores. 

Isso pode incluir responder às perguntas das pessoas sobre projetos de lei, ou manter os 

participantes atualizados com o andamento do processo legislativo. Se refere a uma 

plataforma com ferramentas que visam atrair altos níveis de participação que devem 

reduzir os obstáculos para os cidadãos.  

 

4.3 Colaboração como estratégia para decisões mais inteligentes por parte 

dos governos 

 

As iniciativas de abertura do governo para que empresas desenvolvam soluções 

para os serviços públicos está em linha com argumento de O’Reilly (2010) de que os 

governos devem entender-se como uma plataforma para incentivar que cidadãos e 

empreendedores desenvolvam aplicações para aperfeiçoar os serviços públicos 

existentes, atender novas demandas dos cidadãos e até mesmo desenvolver soluções para 

questões que ainda não tenha emergido. Esse é o entendimento de O’Reilly. Neste 

trabalho não há inclinação para discutir as implicações normativas e práticas deste 

entendimento para os governos democráticos. As condições para a construção de um 

ecossistema de inovação que inclua expressões de uma GovTech partem da formulação 

normativa de incentivos ao crescimento, investimento em desenvolvimento e certas 

condições de colaboração com o setor público. Segundo Amandor; Nicolini (2020), é 

necessário construir incentivos e regulamentação para a promoção e desenvolvimento de 

GovTechs reconhecidos por nove fatores em diversas partes do mundo: 

1) O mais recente sistema de registro da Nova Zelândia permite executar os 

procedimentos de registro de nome, de empresa e obtenção de identificadores fiscais 

simultaneamente, reduzindo o tempo de registro para cinco dias a um custo mais baixo, 

facilitando assim a criação de novas empresas. Em Singapura possui um sistema tributário 

de camada única e procedimentos de arquivamento extremamente simplificados. As 

empresas iniciantes desfrutam de isenções tributárias nos primeiros três anos de vida. E 

então, a Coreia do Sul possui um sistema de compras on-line e um único repositório de 

dados de fornecedores para toda a organização pública, permitindo que as empresas 

participem de todas as oportunidades de ofertas com apenas um único registro, superando 

as barreiras da participação.  
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2) A União Europeia aposta na regulamentação da concorrência, condenam abuso 

da posição dominante considerada ilegal com base em procedimentos ao Regulamento 

(CE) n.º 773/2004, no qual a Comissão Europeia monitora e investiga práticas, fusões 

anticoncorrenciais e auxílios estatais, permitindo o surgimento de atores como GovTech. 

A GovStart Europa do acelerador inglês Public é um programa de aceleração para ajudar 

as startups de tecnologia a transformar o setor público através da polinização cruzada: o 

programa está na França, Alemanha e Reino Unido, sendo um dos primeiros aceleradores 

GovTech na Europa, que ajuda as empresas a trabalhar com o setor público dos mercados 

mais importantes para o ecossistema. 

3) Os regulamentos para a competitividade o Small Business Act da União 

Europeia (PME), tem, entre outros objetivos, proteger as empresas contra atrasos no 

pagamento de transações comerciais e melhorar sua competitividade, estabelecendo 

medidas que buscam harmonizar os prazos de pagamento para o primeiro desembolso de 

pagamentos públicos a empresas privadas. O Programa CivTech Escócia procura ser um 

modelo que começa com um problema, não uma solução, dando assim às empresas o seu 

primeiro cliente desde o início em vez de uma mera concessão.  

4) A GovTech Polska busca melhorar o diálogo entre o setor público e os 

inovadores (MPME empreendedoras, startups, comunidade científica e os próprios 

cidadãos), a fim de enfrentar os desafios entendidos como as necessidades das instituições 

públicas que podem ser abordadas usando novas tecnologias. A Smart Dublin permite às 

autoridades municipais locais estabelecer desafios de inovação e financiar projetos-piloto 

para empresas de novas tecnologias, buscando conectar-se a soluções de natureza privada. 

É feito através de uma plataforma digital. Em Berlim, as tipologias contratuais 

desempenham um papel fundamental na explicação de seu desenvolvimento como a 

capital europeia das startups, variando de contratos em período integral de 40 horas 

semanais e benefícios sociais a pequenos empregos com pouco ou nenhum custo 

tributário.  

5) Portugal construiu instrumentos de suporte financeiro para fomentar o 

crescimento e o mercado GovTech no país. As GovTechs têm acesso a um protocolo de 

colaboração com o Estado para implementação experimental dos seus serviços, assim 

como incubação na Rede Nacional de Incubadoras por um período de três meses, 

avaliação da adequação dos serviços prestados ou protótipos para implementação, 

enquadrando em uma proposta de projeto de cooperação portuguesa, apoio à 
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internacionalização e a participação em eventos públicos. Enquanto o Programa GovTech 

da Dinamarca convida empresas inovadoras de todo o mundo a resolver os desafios 

colocados pelo setor público, desde ferramentas de detecção digital, notas de informações 

automatizadas e digitalização de reclamações até sensores automatizados de poluição e 

plataformas de educação a distância. 

6) O mercado digital do Reino Unido, o maior mercado de GovTech, modificou a 

forma como o setor público compra serviços de TI digitais, concedendo uma abertura no 

mercado de compras a fornecedores de todos os tamanhos, em vez de apenas grandes 

empresas de tecnologia. A UK GovTech Catalyst serve como uma ferramenta de 

pagamento para proprietários de inovações do setor público, que aproveitam a 

oportunidade para explorar soluções criativas para desafios operacionais e políticos, 

recebem financiamento para encontrar e desenvolver soluções inovadoras em todos os 

setores industriais, mantendo os direitos de propriedade intelectual. 

7) As políticas para melhorias gerais nos contratos públicos nos Estados Unidos 

da América fornecem informações de desempenho anteriores dos fornecedores, incluindo 

a contratação de empresas emergentes. O CyberNYC de Nova York, no âmbito da 

estratégia NYC CoLabs, busca estabelecer a cidade como líder mundial reconhecida em 

segurança cibernética, permitindo que as startups trabalham - muitas vezes, pela primeira 

vez com órgãos públicos, usando uma infraestrutura programática exclusiva, que permite 

navegar no processo de compras públicas com fluidez e exclusividade. 

8) A América Latina destaca o México com o RetoMéxico, um processo que 

permite talentos inovadores de qualquer parte do país para gerar novas perspectivas e 

soluções de desafios tecnológicos que interessam a empresas e instituições públicas. O 

LABGobAr na Argentina presta serviços de consultoria e cocriação de soluções de 

políticas públicas dentro do próprio Estado. Isso funciona como um espaço colaborativo 

que coloca em jogo visões interdisciplinares para gerar experimentação precoce e, assim, 

reduzir os riscos ao implementar.  

A inovação discutida neste trabalho tem uma dimensão institucional, os atores 

precisam estarem interessados nos inputs dos participantes, e uma dimensão tecnológica, 

cujos limites são dados tanto pelas capacidades de quem desenvolve quanto pelas 

capacidades dos cidadãos-usuários. Este arranjo permite que pessoas, com ou sem 

experiência no tema, bem como empresas e outros atores econômicos interessados, 

possam manifestar suas preferências em relação aos temas em discussão. A expectativa é 
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que esse processo de participação resulte em decisões mais qualificadas, uma vez que 

potencialmente um número maior de atores interessados foram escutados. 

A existência de uma via de engajamento, mesmo que o número de usuários não 

seja alto, cria um movimento de abertura. Essas mudanças sociais e culturais 

inevitavelmente estimularam inovações em práticas obsoletas de participação baseada no 

presencial. A inovação no governo acontecerá, em parte, devido aos esforços que evoluem 

naturalmente em tecnologia, cultura e sociedade. A dispersão das tecnologias de redes 

sociais cria maior familiaridade com a formação de equipes e grupos. A maioria das 

democracias ocidentais possui um chefe de governo digital ou um chefe de informações 

responsável pela informatização no governo.  

O Brasil possui a Secretaria de Governo Digital que tem como objetivo iniciar o 

movimento de inovação no setor público com a criação da Rede InovaGov. A rede 

demanda que essas operações governamentais de tecnologia da informação sejam 

executadas de maneira tão eficiente e lucrativa quanto um negócio. Bem como, o Decreto 

nº 10.332, de 28 de abril de 202034 exige que as agências elaborem planos estratégicos 

que promovam um novo foco em resultados, qualidade de serviço, satisfação do 

cliente/cidadão, promoção da efetividade das políticas e reconquistar a confiança dos 

brasileiros por meio do uso de tecnologias digitais. 

A governança colaborativa depende de ter pessoas em todas as agências com as 

habilidades, a capacidade e a vontade de modificações. A rede estabelece programas-

piloto para abrir a tomada de decisões do governo e envolver o público no trabalho das 

agências, não apenas solicitando opiniões, mas aproveitando a vasta e distribuída 

experiência dos cidadãos americanos para ajudar o governo a tomar decisões mais 

informadas.  

Para o funcionamento, as estratégias para decisões por parte dos governos 

estabelecem um processo de conectar uma rede de programadores voluntários à equipe 

de gerenciamento de projetos para enfrentar os desafios emitidos por funcionários do 

governo e acadêmicos se alinharam para medir o impacto científico social dos programas 

pilotos, como ocorre na iniciativa “Brasil Sem Corona”. A participação na iniciativa 

exigiu pessoal e tecnologia para gerenciar, mas uma cultura colaborativa não sobrecarrega 

 
34Decreto nº 10.332, de 28 de abril de 2020. Disponível em: < 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/decreto/D10332.htm#>. Acesso em 23 de nov. 

de 2020. 
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o governo ou o público apenas para resolver problemas sociais complexos. Em vez disso, 

ao organizar a colaboração, o governo se mantém no centro da tomada de decisões como 

árbitro neutro no interesse público e também se beneficia das contribuições daqueles que 

estão fora do governo. 

A partir da pesquisa sobre a GovTech Colab conclui-se que a crise gerada pela 

pandemia da Covid-19 aumenta a necessidade de soluções apresentadas pelo “Brasil Sem 

Corona” na eficiência de serviços públicos a nível municipal. Os ganhos de eficiência a 

partir da utilização da plataforma mostram que existem oportunidades de melhorar a 

qualidade dos gastos e receitas municipais mesmo sem reformas estruturais significativas. 

As soluções de tecnologia podem melhorar a capacidade de tomada de decisão de 

governos locais e seus gestores municipais, independente do porte e região do município. 

As cidades em que a iniciativa esteve (Caruaru (PE), Niterói (RJ), Santo André (SP), São 

Paulo (SP), Teresina (PI) e Mesquita (RJ)) passaram por adversidades semelhantes, 

permitiram que essas soluções tecnológicas fossem escaláveis, tornando-as 

financeiramente viáveis e com impactos comprovados, mesmo que seja em municípios 

menores de baixos orçamentos. 

Como os dados resultantes são abertos e disponíveis, há bancos de teste que outras 

organizações poderiam usar para avaliação subsequente, fundações ou organizações não-

governamentais também podem criar e financiar soluções. O setor privado motivado pela 

pressão competitiva, reconheceu mais rapidamente para os governos que o sucesso gira 

em torno da mobilização de recursos, independentemente das fronteiras institucionais 

tradicionais. Essa necessidade urgente de redesenhar as instituições de governança é 

paralela a uma afluência de interesse no envolvimento do público. Embora a tecnologia 

seja necessária para empreender uma colaboração eficiente, criar instituições 

governamentais eficazes, são necessárias novas estruturas de governança e práticas 

sociais. A mudança pode levar a uma revitalização dos processos e instituições 

representativas favorecidos pelo meio de comunicação, para a constituição do espaço e 

do tempo, bem como do novo sistema de produção e reprodução do capital. 

Desse modo, há fundamentos que apoiem o fortalecimento da colaboração mais 

inteligente por parte dos governos para munir o ecossistema GovTech no Brasil. Para isso, 

foi identificado pontos que estão sendo trabalhados e precisam ser melhor estruturado por 

parte dos governos: 
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a) fomento e apoio ao processo de criação e desenvolvimento de laboratórios de 

inovação nas agências de controle para que, a partir do exemplo da utilização da inovação 

pelos organismos de controle, seja superada a barreira cultural que impede a adoção em 

grande escala das recentes mudanças legislativas que foram feitas no país, visando à 

modernização dos processos de contratação pública de inovação e tecnologia; 

b) ampliação da oferta de dados públicos disponíveis (conjuntos de dados e APIs) 

que podem ser utilizados pelas startups interessadas em desenvolver soluções GovTech; 

c) definir áreas temáticas relevantes que possam gerar ganhos rápidos no âmbito 

das GovTechs como para saúde e política aliadas à priorização de tecnologias específicas 

como IA e IoT. Isso, com o fim de utilizar as oportunidades regulatórias e de 

implementação geradas pela Estratégia Brasileira de Transformação Digital, o Plano 

Nacional da Internet das Coisas e a Estratégia Brasileira de Inteligência Artificial que está 

em construção; 

d) pontua-se a necessidade de articular um fórum GovTech permanente entre os 

diferentes níveis de governo (federal, estadual e municipal), unificando o 

desenvolvimento, a aplicação e o financiamento das soluções das GovTechs existentes ou 

que vierem a ser criadas, inclusive com a participação de representantes dos órgãos de 

controle; e 

e) estimular eventos e prêmios, cujo objetivo seja aproximar os empresários das 

GovTechs dos gestores públicos inovadores para dar maior visibilidade aos casos de 

sucesso que servirão de exemplo para a multiplicação de iniciativas bem-sucedidas, 

como, por exemplo, o Dia do Desafio Tecnológico Nacional/Estadual/ Municipal.  

Práticas aprimoradas de engajamento não podem ser criadas apenas através da 

tecnologia. Uma abordagem baseada em sistemas que analisa o problema como um todo, 

com foco em processos internos, ajuda a identificar as oportunidades de colaboração. O 

foco nas políticas e práticas internas desloca a atenção de instâncias pontuais de consulta 

para a criação de uma cultura e plataforma para o envolvimento contínuo e colaborativo. 

Aqueles que desejam criar iniciativas participativas no futuro devem se afastar das 

práticas participativas isoladamente e, em vez disso, mapear como a agência obtém 

conhecimento e onde fica aquém. Somente entendendo a imagem completa de como a 

instituição obtém conhecimento para tomar decisões, pode-se começar a construir as 

plataformas de software para atender às necessidades dos grupos colaboradores. 
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A união da governança eficaz com estratégias de participação cidadã é uma 

concepção de que o gerenciamento de desempenho se tornou um termo popular de política 

pública para o mesmo conceito. O gerenciamento de desempenho exige que os 

funcionários sejam recompensados com base nos programas, resultados, e não com base 

em credenciais ou insumos. Implica também gerar dados mais transparentes, que podem 

ser usados para estudar a eficácia de decisões e programas. 

O design das interfaces através das quais os humanos interagem com a tecnologia 

em smartphone pode literalmente determinar o escopo de nossos direitos de interagir com 

o governo. Mas cientistas e engenheiros da computação, por si só, não podem construir 

as instituições democráticas legítimas do futuro. Saber o que a tecnologia torna possível, 

não implica uma compreensão do que a lei permite. Mudar a maneira como as agências 

dos governos trabalham exige conhecimento de como elas organizam a informação e a 

comunicação. 

A principal dificuldade que ainda persiste no Brasil está relacionada à legislação 

de compras para que municípios consigam adquirir soluções das GovTechs. Por essa 

razão, esforços no sentido de promover sua reforma representa uma das principais 

iniciativas para favorecer a expansão de soluções dessa natureza no país, não somente ser 

um movimento articulado colaborativamente entre as startups. Desse modo, recomenda-

se que para o desenvolvimento do ecossistema de GovTech no Brasil que as startups 

formem as prioridades do governo com os interesses da comunidade, promovendo a 

confiança por meio de esquemas de governança e mecanismos de incentivos. Desenvolva 

estruturas regulatórias que conectem na revisão do funcionamento da burocracia estatal 

que visam eliminar as barreiras regulatórias que comprometem a capacidade de atualizar 

e traduzir os processos existentes em novas esferas para incentivar a argumentação de 

mecanismos com eficácia comprovada.  

Ademais, promover possibilidades e requisitos da transformação de serviços 

digitais e mecanismos de interação contínua para avaliar fluxos de trabalho passo a passo 

para compreender o que é realmente necessário. Bem como, a criação de estratégias 

coordenadas do centro do governo relacionadas a GovTech e à inovação aberta com 

desafios públicos e de inovação e para as próprias estratégias para decisões dos governos. 

Proporcionar a implantação de infraestrutura tecnológica, especialmente a cobertura de 

acesso à internet de alta velocidade, serviços em nuvem e interoperabilidade de sistemas 

de informação como a criação de fundos mistos para o empreendedorismo da GovTech e 
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outras formas de atração de capital para o empreendimento, incluindo estruturas 

regulatórias para Parcerias Público-Privadas (PPPs) destinadas a gerar soluções GovTech. 

Para promover a oferta de soluções GovTech, é necessário fortalecer o ecossistema 

local do empreendedorismo baseado em tecnologia, principalmente na geração de 

talentos com domínios em programação, algoritmos e análise de dados, financiamento e 

relacionamentos. Tal como, a geração de uma agenda de transformação digital para o 

Estado, focada no usuário, que inclui o uso de Inteligência Artificial, Big Data, Análise 

de Dados e programas de desafio público, aceleradores de soluções inovadoras e 

mapeamento de demanda no setor público. Faz-se preciso apresentar estratégias 

governamentais digitais locais e regionais de acordo com um método abrangente para 

monitorar a demanda e o uso das soluções GovTech. A criação de estruturas regulatórias 

para facilitar a compra pública de inovação e incentivar sua implementação, eliminando 

barreiras de acesso específicas ao acesso a processos de compras públicas pelas soluções 

GovTech. 

Está cada vez mais empenhado aos impactos e às possibilidades de melhorias nos 

serviços públicos que a tecnologia pode proporcionar, embora ainda precise ser muito 

mais difundida nos governos municipais, que ainda dependem de um perfil específico de 

liderança que tem conhecimento sobre o uso da tecnologia a ser implementada. O aspecto 

do investimento desempenha um papel muito importante. Como mostrou a pesquisa, a 

grande maioria das startups brasileiras que atuam no segmento de GovTech iniciou suas 

atividades e cresceu com o financiamento de seus fundadores, assumindo os riscos de 

desenvolver essas soluções, bem como para o setor público, sem fundos para aquisição e 

incorporação de novas tecnologias em um cenário de forte restrição fiscal. 

O impacto promovido pela plataforma depende de sua popularidade entre os 

usuários, que podem estar sujeitos a intensa concorrência. As ferramentas utilizadas no 

“Brasil Sem Corona” são amplamente dependentes dos efeitos da rede, pois essas 

plataformas são de maior valor para usuários individuais à medida que mais usuários se 

juntam a eles. A importância crítica da popularidade e dos efeitos da rede levanta uma 

questão-chave sobre até que ponto as preferências do usuário se alinham aos objetivos 

regulatórios.  

A exposição pública dos dados sobre o avanço da pandemia no país ao mesmo 

tempo que evoca o sentido de transparência e entrega aos usuários/cidadãos, coloca a 

prova a não aceitação da iniciativa devido ao grande número de grupos da sociedade civil 
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e de políticos que propagam notícias falsas nas redes sociais mobilizando negacionistas. 

A politização do tema está para além de diferentes opiniões sobre a pandemia, no qual 

afeta a mobilização dos gestores públicos por melhores soluções emergenciais para conter 

a propagação do vírus no país. Colocando a própria existência da iniciativa em risco de 

permanência durante o período de pandemia. 

Os resultados mostram que fornece aos cidadãos instrumentos democráticos mais 

diretos parece afetar positivamente sua confiança nas autoridades locais, bem como seu 

senso de eficácia externa e isso independentemente de quanto esses instrumentos sejam 

utilizados, no entanto, ter a opção de interferir não é suficiente para fortalecer a confiança 

dos cidadãos nas autoridades locais e sua percepção da capacidade de resposta do 

governo. Os participantes são caracterizados por uma forte valorização das noções de 

democracia orientadas por informações, mesmo em tempos de negações relacionadas a 

pandemia e governos que apoiam as restrições dos dados públicos sobre o avanço da 

Covid-19 no país, a participação direta pode levar a cidadãos mais críticos, que apoiam o 

sistema em geral, a uma situação desejável de uma perspectiva democrática. 

A não realização de feedbacks para os usuários/cidadãos da iniciativa não 

contribui para motivação para que os participantes possam garantir um processo 

transparente e coerente com os objetivos da plataforma. É essencial definir como o projeto 

ou plataforma funciona, não apenas para gerenciar as expectativas das pessoas, mas 

também para manter sua confiança. Isso significa estabelecer regras claras sobre como as 

pessoas podem participar e como suas contribuições serão usadas, e depois seguir essas 

regras. garantir que suas expectativas e necessidades correspondam ao que as pessoas têm 

a oferecer, ou encontrar maneiras de preencher a lacuna, aprimorando as pessoas ou 

fornecendo recursos adicionais. 

A participação política na plataforma estudada presume que os cidadãos que 

participam da tomada de decisões políticas aprendam a levar em consideração outros 

interesses além dos seus quando se envolvem em processos participativos. Além disso, 

espera-se que eles aprendam que os interesses públicos e privados estão vinculados e são 

estimulados a deliberar entre si. É através da participação que se espera que os indivíduos 

adquiram as qualidades necessárias para o funcionamento do sistema político. O 

engajamento é possível, mas apresenta riscos e desafios. Existem questões em que o 

público possui conhecimento local ou experiencial e outras em que é necessário 

conhecimento técnico ou científico especializado.  
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Nesses casos, os desenvolvedores da iniciativa devem considerar que o objetivo 

do engajamento digital pode ser menos o ganho de níveis extensos e de ampla 

participação do que a tomada de decisões mais relevantes e informadas por especialistas 

em saúde e agentes públicos. É essencial articular os objetivos do engajamento desde o 

início. Isso significa fornecer informações claras sobre o que o projeto pretende fazer, 

como o processo funciona, como as contribuições das pessoas serão usadas e as regras do 

engajamento. 

A inovação política em análise pode ser caracterizada como um tensionamento 

que pretende aumentar a influência da cidadania no processo de tomada de decisão do 

Estado. Poderíamos dizer também que amplifica a esfera pública, considerando que os 

ambientes on-line, com suas características tecnológicas e cultura de uso, desenvolvem 

novas capacidades de discussão, mas principalmente promoção da visibilidade sobre 

temas de interesse dos habitantes das cidades.  

As ameaças e as promessas descritas são significativas, pois a maioria está 

intrinsecamente ligada à concentração de poder nas empresas com fins lucrativos. 

Algumas dessas ameaças ou problemas se originam nas estruturas e sistemas da 

sociedade, por exemplo, o poder das plataformas privadas sobre a vida das pessoas. 

Outros operam em um nível individual, uma crescente desconfiança da democracia. No 

entanto, todas essas ameaças estão interconectadas, juntos ameaçam inviabilizar a 

promessa democrática da mídia digital. A concretização da visão dos desenvolvedores do 

“Brasil Sem Corona” de democracia apoiada digitalmente, baseada no cidadão, não 

dependerá apenas de inovação e aceitação digital contínuas. A relação complexa e estreita 

entre as oportunidades e os riscos, como dois lados da mesma moeda, destaca a 

necessidade de intervenção urgente e considerada. 
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CONCLUSÃO 

 

A Dissertação buscou analisar o ecossistema de GovTech no país, os seus modelos 

de desenvolvimento e as formas de financiamento. O trabalho dedicou-se a um estudo de 

caso da plataforma “Brasil Sem Corona”, uma iniciativa da GovTech Colab. A iniciativa 

escolhida para o estudo de caso procurou reunir cidadãos, gestores da burocracia estatal 

e políticos eleitos. Trata-se de mecanismos potencialmente inclusivos, por mais que 

tenhamos sempre que considerar os efeitos da falta de acesso à internet e as limitações 

que ocorrem pela falta de conhecimento quanto ao manuseio do aplicativo, bem como a 

dificuldade para entender a proposta de cada funcionalidade. 

Esta pesquisa identificou o cenário das GovTechs no Brasil. Primeiro, realizou-se 

um levantamento de todas as empresas do tipo em atividade no país, uma prospecção 

realizada do dia 22 de novembro de 2019 até o dia 20 de abril de 2020 com o objetivo de 

apresentar o ecossistema GovTech a partir das áreas de atuação classificadas pelo 

BrazilLAB e destacou as atuais formas de captação de recursos para as startups do setor. 

A Colab é uma das GovTechs mais acessadas do país e, como é a proposta deste 

tipo de empresa, procura promover a relação entre usuários-cidadãos e gestores 

municipais. As infraestruturas tecnológicas governadas a partir de lógicas empresariais 

inscritas em algoritmos reordenam práticas e desafios da comunicação política. Embora 

a tecnologia seja necessária para empreender uma colaboração eficiente, para criar 

práticas governamentais eficazes e democraticamente legítimas, são necessárias novas 

práticas sociais e estruturas de governança.  

A partir dos dados sobre a GovTech Colab, concluímos que, no contexto da 

pandemia pela Covid-19, o “Brasil Sem Corona” contribuiu para o aumento da eficiência 

dos serviços públicos a nível municipal. De modo geral, os ganhos de eficiência 

decorrentes do uso da plataforma mostram que existem oportunidades de melhorar a 

qualidade dos gastos e receitas municipais mesmo sem reformas estruturais. As soluções 

de tecnologia podem melhorar a capacidade de tomada de decisão dos seus gestores 

municipais, independente do porte e região do município, mesmo que adaptações sejam 

necessárias para a realidade social e para as práticas de gestão de cada município. O 

“Brasil Sem Corona” encontrou desafios semelhantes nos municípios em que atuou – 

Caruaru (PE), Niterói (RJ), Santo André (SP), São Paulo (SP), Teresina (PI) e Mesquita 

(RJ) –, mas também teve que fazer adaptações de sua metodologia de coleta e análise dos 
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dados para melhor atender a demanda dos gestores de cada município. Com isso, podemos 

dizer que o modelo da Colab é escalonável, o que é importante para garantir a viabilidade 

econômica deste tipo de negócio, mas adaptações são necessárias para melhor se adequar 

à dinâmica da administração pública de cada município e à cultura participativa de cada 

município. 

As novas rotas para a participação política estão ampliando a possibilidade de 

atores cívicos estabelecerem uma relação de colaboração com agentes do governo e do 

mercado. O crescimento de dispositivos móveis e a universalização dos serviços de 

comunicação possibilitam que a população de grandes e pequenas cidades se tornem 

agentes ativos que podem colaborar na solução de problemas que dizem respeito à 

comunidade. 

A economia de plataforma GovTech é um modelo de negócio que surgiu 

decorrente das necessidades dos gestores públicos para lidar com dados públicos e com 

os inputs dos cidadãos. Também não podemos nos esquecer que as aplicações 

tecnológicas per si não resolvem problemas políticos e sociais complexos. Em todo caso, 

compreende-se que as soluções de tecnologia podem melhorar a capacidade de tomada 

de decisão de governos locais e de seus gestores municipais, independentemente do 

tamanho e região do município.  

A GovTech Colab se beneficia dos processos públicos particularmente lentos ou 

complexos e oferece um serviço que tanto pode ser definido como uma tradução das 

demandas dos cidadãos para a linguagem da gestão pública, como também um processo 

de mediação que faz chegar às demandas das pessoas à autoridade pública e que pode 

tomar providências a respeito. Isso pode incluir responder às perguntas das pessoas sobre 

projetos de lei ou manter os participantes atualizados com o andamento do processo 

legislativo. 

A Colab – e sua iniciativa “Brasil Sem Corona” – não pode ser considerada 

separadamente do campo econômico do qual faz parte e das infraestruturas que a tornam 

possível. Pelo contrário, entender o ecossistema das GovTechs é uma agenda fundamental 

tanto para promover o desenvolvimento econômico como o aperfeiçoamento da 

democracia. No terreno das GovTechs, entender os conflitos e cooperação entre interesses 

econômicos e valores públicos não é tarefa fácil, mas sem dúvida necessário inclusive 

para que a pesquisa acadêmica ajude na crítica de práticas eventualmente danosas e no 

estabelecimento de fronteiras.  
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No caso em estudo, entendemos que a iniciativa emergencial auxiliou cidadãos, 

instituições e governos ao passo que disponibilizou informações. Não podemos nos 

esquecer, contudo, que o sucesso econômico da plataforma depende de investimentos 

públicos e privados, ao menos na fase em que a iniciativa não é economicamente 

autossuficiente. Governos e instituições públicas nem sempre cooperaram com entes 

privados para desempenhar seus trabalhos públicos. Na sociedade de plataformas, no 

entanto, esses relacionamentos estão se tornando cada vez mais complexos e 

interdependentes. 

Ao considerarmos os modelos de negócios, propriedade e governança atualmente 

predominantes no ecossistema de GovTech, podemos concluir que um design público 

baseado em valores democráticos ainda é um ideal difícil de ser alcançado. A 

transparência é uma condição para a prestação de contas, tanto dos dinheiros investidos, 

quanto dos usos de dados de usuários. O usuário precisa ser entendido também como um 

cidadão. No entanto, o modo como os dados muitas vezes são reusados torna as distinções 

difíceis, a exemplo de quais seriam os usos para fins lucrativos e aqueles sem fins 

lucrativos, usos privados e públicos, gratuitos e pagos, infraestruturais e setoriais, bem 

como as fronteiras entre mercados globais, nacionais e locais.  

O ecossistema da GovTech está baseado em paradoxos: parece igualitário, mas é 

hierárquico; é quase inteiramente corporativo, mas promete servir aos interesses públicos; 

parece neutro e agnóstico, mas sua arquitetura carrega um conjunto particular de valores; 

seus efeitos são locais, enquanto seu escopo e impacto são globais; parece alterar a 

hierarquia top-down, o que poderia ser verificado na substituição da decisão a partir da 

esfera da cidadania, mas está fazendo isso por meio de uma estrutura altamente 

centralizada e, em boa medida, opaca que ajuda o gestor municipal a um exercício mais 

eficiente de suas funções. 
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APÊNDICE A — Roteiro de entrevista 

 

Entrevistado: Coordenador de Operações Colab, com atuação em gestão e 

relacionamento de stakeholders governamentais e um dos desenvolvedores do “Brasil 

Sem Corona”. Realiza visitas periódicas às cidades clientes para gestão da governança, 

treinamentos, participação em eventos e representação da Colab na mídia local. 

Desenvolve e aprimora ferramentas digitais de participação social nas prefeituras. 

Fase planejamento 

1. O movimento GovTech no Brasil está em constante crescimento e é o maior na 

América Latina. A Colab é uma das primeiras e principais startups desse ecossistema. 

Como tem sido o processo de desenvolver uma startup que pensa em solucionar 

problemas da administração pública em colaboração com os cidadãos? 

2. No Brasil, a falta de implementação de políticas públicas que apoiem o crescimento do 

ecossistema GovTech é uma preocupação? Quais são os desafios encontrados no trabalho 

com governos e cidadãos? 

Fase de desenvolvimento 

3. Como foi o processo de desenvolvimento da plataforma “Brasil Sem Corona”? Quais 

foram as etapas? 

4. Como se deu o processo de coleta, análise e criação de novos serviços a partir dos 

dados coletados dos participantes na plataforma “Brasil Sem Corona”? 

5. Qual a rotina de manutenção da plataforma? Quais as principais causas de problemas? 

Fase de conclusão 

6. Quais as principais atualizações ocorreram após a implementação da plataforma e o 

que motivou as mudanças? 

7. Qual o protocolo de feedback adotado pelo “Brasil Sem Corona” para os usuários que 

respondem o questionário sindrômico? Vocês fizeram dois tipos de questionário, um para 

usuários com sintomas e outro para usuários sem sintomas. Como vocês procederam? 

8. Existe algum canal de comunicação direta da Colab com as autarquias para informar 

os dados coletados? 

9. Qual o papel os dados coletados pelo “Brasil Sem Corona” tiveram no planejamento 

de medidas para o enfrentamento a pandemia da Covid-19? 




