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ERNEST GUNDLINGERNEST GUNDLING

"Inovação é uma nova ideia

implementada com sucesso,

que produz resultados

econômicos".

C.K. PRAHALADC.K. PRAHALAD
"Inovação é adotar novas

tecnologias que permitem

aumentar a competitividade

da companhia".

PETER DRUCKERPETER DRUCKER

Inovação é a mudança de

comportamento de agentes,

no mercado, como

fornecedores e

consumidores



O que é 
Transformação Digital?



O QUE O QUE NÃO NÃO ÉÉ
TRANSFORMAÇÃO DIGITALTRANSFORMAÇÃO DIGITAL

DIGITALIZAÇÃO DE
DOCUMENTOS

AQUISIÇÃO DE
FERRAMENTAS DE

TI

AUTOMATIZAR PROCESSOS
BUROCRÁTICOS, TROCANDO O

PAPEL POR UM SISTEMA.



A primeira regra de qualquer

tecnologia  uti l izada nos negócios  é

que a  automação aplicada a  uma

operação eficiente  aumentará a

eficiência .  

A segunda é  que a  automação

aplicada a  uma operação ineficiente

aumentará a ineficiência .

BILL GATES



A transformação digital não tem a ver com tecnologia – tem a ver
com estratégia e novas maneiras de pensar.

Transformação digital: Repensando o seu negócio para a era digital - David L. Rogers (2017)

 A Transformação digital é a exploração e
integração de tecnologias digitais

geralmente afetam grande parte das empresas
e até ultrapassam suas fronteiras, impactando

produtos, processos de negócios, canais de
vendas e cadeias de suprimentos.

Options for Formulating a Digital Transformation Strategy
Matt, Hess e Benlian et al (2015) 

A Transformação Digital não é sobre super
tecnologias, mas sim sobre a experiência

que essas tecnologias podem proporcionar

ao ser humano.
GEORJES J. BRUEL



O futuro não acontece de
repente, todo de uma vez. 

O futuro é criado,
paulatinamente, por sinais
vindos de lá, por caminhos
que vêm de lá. 

Interpretados nos contextos
dos nossos presentes, que
se vão, como os anos, cada
vez mais rapidamente.

Silvio Meira



Estamos construindo uma
infosfera, o conjunto de todos os

documentos [qualquer “objeto”
capaz de reter informação],

agentes [qualquer “objeto” capaz
de efetuar operações sobre

informação] e todas as ações que
podem ser realizadas por agentes

sobre documentos [ou sobre
outros agentes].

Luciano Floridi







Transformar digitalmente o setor público

requer uma certa habilidade dos gestores.

A estrutura estatal é vasta, os recursos

são escassos, transformar o governo em

uma verdadeira organização digital é um

grande desafio.

Estevanovic (2019)

TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

NO SERVIÇO PÚBLICO



LINHA DO TEMPO DA DESBORUCRATIZAÇÃOLINHA DO TEMPO DA DESBORUCRATIZAÇÃO



VONTADE POLÍTICA

ABORDAGEM CENTRADA  
NO CIDADÃO

FORTE PLATAFORMA DE
COMPARTILHAMENTO
DE DADOS







PROBLEMA?



PROBLEMA?





COVID-19
Acelerador da
Transformação
Digital?

DECLARAÇÃO DA PANDEMIA

Após a declaração de pandemia e o indicativo de

isolamento social decretados por algumas prefeituras

e estados, passou-se a viver uma nova realidade.

Nova realidade?

ISOLAMENTO SOCIAL

A transformação digital do governo não começou pelo

motivo do coronavírus, porém a pandemia forçou a

construção de serviços que ainda não estavam

previstos para o momento.

Teletrabalho

NOVOS SERVIÇOS

A transformação digital encarada anteriormente como

um investimento que se podia esperar, passou a ser

vista como necessidade, uma medida urgente que vai

além dodesenvolvimento tecnológico imposto

Como se reinventar?



CONSEQUÊNCIAS DA
PANDEMIA

1

2

3

Aceleração da digitalização para
ocupações fundamentais como
trabalho e educação, além de
hábitos como o culto religioso;

Aceleração da confiança no
digital como canal de
conversões: aumento das
compras on-line
e uso de serviços de delivery;

Consolidação de plataformas
digitais de conteúdo/streamings
em penetração e frequência.
Ganho de novos usos destas
plataformas;

TEORIA DAS FORÇAS
FUTURAS

FONTE: MIT SLOAN MANAGEMENT REVIEW

- AMY WEBB’S ANALYSIS – ADAPTADO

PELO AUTOR (2020)





O PAPEL DA PRODEMGE NO
PROCESSO DE TRANSFORMACAO
DIGITAL DO GOVERNO DE MINAS
GERAIS



Destaque
“Ser protagonista do

processo de

transformação digital do

estado de Minas Gerais,

consolidando-se

como inteligência de TI na

gestão pública até 2022”





Lançado em 2019, o Programa #prodemge4.0
tem o propósito de transformar e conduzir a
empresa para o mundo 4.0, envolvendo
ativamente toda a Companhia nas novas
tecnologias como blockchain, exadata,
hiperconvergência, reconhecimento facial,
nuvem e inteligência artificial.

O Programa implementa também uma gestão
ágil, alterando dinâmicas de trabalho,
estruturação de equipes e utilização de
práticas e administração ágeis.





Propiciar a internalização dos

conceitos ágeis para que as

equipes possam aplicá-los no

seu dia a dia, de modo a

fortalecer a cultura ágil na

Prodemge e entregar valor

continuamente para os

clientes, transformando e

conduzindo a Companhia para

o mundo 4.0.

Projeto Modernização

Arquitetural de

Infraestrutura e Sistemas

(Mais), cujo objetivo é

analisar as plataformas

tecnológicas existentes na

Prodemge e traçar

estratégias de evolução.

Conectar os dados entre

órgãos e entidades de governo

e entre governo e iniciativa

privada. 

Promover a transformação

digital dos serviços públicos e

aumentar sua eficiência e

redução da burocracia, fomento

da transparência e estimulo ao

ecossistema de inovação.

A Prodemge através da

assessoria de inovação, lançou

em 2020 o framework –

Inovador, que possui 4 pilares, a

saber: Organização, Cultura,

Tecnologia e Insights. Esse

framework está baseado nas

melhores práticas

internacionais.




