
Governo do Distrito Federal usa ferramentas 
de TIC para uma gestão transparente e 

colaborativa



Perfil

A Secretaria de Gestão Administrativa e Desburocratização do Governo do Distrito 
Federal (Segad) recebeu, a partir de 01 de janeiro de 2015, a atribuição de gestão e 
operação da tecnologia da informação e comunicação corporativa do Governo do 
Distrito Federal, competência antes pertencente ao rol de atribuições da Secretaria 
de Planejamento e Orçamento do DF (Seplan).  Sendo assim, desde 1º de janeiro de 
2015, cabe à SEGAD a missão de prover soluções corporativas de TIC para este 
Governo.

Situação

A equipe do governador eleito Rodrigo Rollemberg, ainda durante o processo eleito-
ral, buscou utilizar as informações constantes dos sítios do Governo do Distrito 
Federal para análise geral da situação do Estado e detectou que estas exigiam certo 
conhecimento técnico para sua interpretação, bem como nem todas as informa-
ções se encontravam disponíveis de forma que a sociedade pudesse acompanhar e 
colaborar com a gestão. Encontravam-se disponíveis recortes gerenciais estanques, 
oferecendo uma percepção equivocada dos problemas enfrentados pelo governo, 
bem como contribuindo para ausência de inteligência institucional.  

O Plano de Governo passou então a contar com a transversalidade como principio 
norteador das ações administrativas em todas as áreas da administração. Um dos 
programas do eixo Cidadania é o programa “Gestão transparente e colaborativa”.  
Esse programa estabelece como diretriz o dever de todos os órgãos públicos de 
informar, com absoluta transparência, seus atos e gastos, além de, quando necessá-
rio, eliminar toda e qualquer interpretação técnica das informações que impeça a 
fácil compreensão da sociedade. Um dos compromissos assumidos nesse progra-
ma foi de tratamento e adequação de informações disponibilizadas para melhor 
compreensão e acompanhamento pela sociedade civil, inclusive com disponibiliza-
ção de painéis pela internet e em locais públicos com informações sobre gastos e 
contratações do governo.  

Tomando como base as diretrizes do Plano de Governo, foi criada a proposta do 
Painel “Mosaico de gastos públicos”. Esse mosaico apresenta uma visão dinâmica 
dos gastos públicos sob diferentes perspectivas, apresentando-se como uma ferra-
menta de inteligência institucional, em consonância com os princípios constantes 
do Plano de Governo. 
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Solução
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O Governo do Distrito Federal já possuía um painel de orçamento que era utilizado 
pelo Secretário de Planejamento para acompanhar o orçamento global do GDF. 
Utilizando-se da mesma plataforma, sem custo adicional de licenciamento ao 
Estado, foi desenvolvido o novo projeto. A tecnologia utilizada foi o Business Inteli-
gence da SAP. 

A ferramenta retrata em tempo real a situação orçamentária e financeira do Estado, 
os maiores gastos, possibilidades de realocação orçamentária e uso de outras 
fontes para a execução dos programas de trabalho do governo, bem como a eficiên-
cia de cada unidade gestora quanto ao orçamento disponibilizado. Ela oferece uma 
visão que permite acompanhamento e avaliação da gestão, eliminando a necessida-
de de intepretação técnica pela sociedade, permitindo uma compreensão de onde 
estão os gastos do governo, e quais são os projetos prioritários. 

O projeto foi desenvolvido nos últimos 04 meses, com cerca de 700 horas de traba-
lho de cinco colaboradores, sendo três servidores do Estado e dois colaboradores 
da empresa contratada. Foram investidos cerca de 300 mil reais para o desenvolvi-
mento do painel e foram reutilizados os recursos e investimentos já realizados no 
licenciamento BI.
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Fig.1 Mosaico de Despesa
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Fig 2. Gasto de pessoal

Fig 3. Acompanhamento orçamentário 
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Benefícios

Na sua primeira versão o projeto prevê a disponibilização de uma visão orçamentá-
ria e de gasto de pessoal. Os usuários além de visualizar as informações também 
podem trabalhar os dados e criar seus próprios relatórios, exportando esses dados 
em diferentes formatos.

 Em uma linguagem visual apropriada e de fácil uso, o mosaico de contas oferece 
uma visão do Orçamento Anual, com dados sobre a proporção do gasto por nature-
za de despesa, por fonte de recurso e por unidade gestora ou unidade orçamentá-
ria. 

Fala, CIO!

“Os investimentos em tecnologia na gestão pública apresentam-se adequados 
quando o resultado da sua aplicação traz uma melhoria direta ao cidadão, seja 
na melhoria da qualidade do serviço, ou na qualidade das informações prestada 
a ele. Nesse caso, estamos oferecendo uma ferramenta para que o cidadão possa 
acompanhar onde estão sendo aplicados os recursos públicos, quais foram os 
projetos priorizados, e porque nem todos os projetos podem ser executados.”

Renata Dumont,
Subsecretária de TIC 
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