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Objetivos
Identificar as capacidades para a TD dos estados e do DF

• Compreender como os conceitos relacionados à Governança
para a Transformação digital estão sendo aplicados na realidade
dos Governos Estaduais e do Distrito Federal, visando elaborar
diretrizes que possibilitem auxiliar os entes neste processo

• Identificar como os condicionantes para a Transformação Digital
tem semanifestado nos Governos Estaduais e Distrital do Brasil

• Identificar a prontidão dos Governos Estaduais e Distrital do Brasil
para a Transformação Digital no setor público (Governo Digital)



Etapas da Pesquisa

Identificação de 
literatura

Sugestões dos 
componentes do 

GT

Atualização de 
questionário-

base

Discussão/revisã
o de conteúdos

Teste da 
operacionalização

web

Definição de 
amostra e 

respondentes

Coleta de dados

Análise descri?va 
de dados nacional

Definição das 
diretrizes

Definição dos 
mecanismos para 

as diretrizes

Análise descritiva 
de dados por 

estado

Análise analí:ca 
de dados nacional

Análise analí:ca de 
dados por estados

Discussão de 
resultados 

preliminares com os 
estados

Produção de 
materiais 

complementares e 
instrumento 
longitudinal 

Entrega de relatórios 
e apresentação

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

Em andamento



• Caracterização da Pesquisa: Esta pesquisa se caracteriza como uma pesquisa
descritiva de corte transversal, possuindo enfoque qualitativo e quantitativo em virtude
das técnicas de coleta e análise de dados utilizadas durante os procedimentos da
pesquisa, considerando especialmente as definições deste tipo de pesquisa expostas por
Sampieri, Collado e Lucio (2006).

• Elaboração do instrumento: um questionário do tipo survey foi desenvolvido com base
na literatura científica e em pesquisas anteriores dos coordenadores da pesquisa. O
questionário foi validado pelos membros do GTD.Gov. Após a finalização do instrumento
distribuiu-se o questionário de forma eletrônica para servidores públicos dos Estados e do
Distrito Federal.

• Coleta de dados: O questionário ficou disponível para respostas entre os dias
20/08/2019 e 08/10/2019.

• Dados coletados: 3200 instrumentos foram respondidos e, após a purificação dos
dados, 1219 questionários foram considerados válidos para análise.
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Dados coletados
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Experiência 
Profissional 

Formação 
Acadêmica

Menos de 1 

ano

Entre 1 a 3 

anos

Entre 3 a 5 

anos

Entre 5 a 8 

anos

Mais que 8 

anos
Total

Doutorado 0 4 4 10 3 21

Mestrado 27 10 21 20 111 189

Especialista 64 60 64 68 339 595

Graduação 56 43 43 61 7154 357

Graduação incompleta 11 012 6 3 25 57

Total 161 125 138 156 639 1219

Perfil dos respondentes
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Perfil dos respondentes

17% 26% 

Ins@tuição 
Pública de TIC

Poder público
indireto

57% 

Poder público
direto

Menos de
1 ano

13%

De 1 a 
3 anos

10%

De 3 a 
5 anos

11%

De 6 a 
8 anos

13%

Mais de 
8 anos

53%
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Áreas de Capacidades

Tomada de 
decisão

Drivers para a 
TD

Fatores Críticos 
de Sucesso

Governança de 
TIC

Competências Barreiras 



Contextualização das análises

• Realização de 1 entrevista e 1 grupo focal nos 15 estados com mais de 50
respondentes

• Objetivo: contextualizar as análises
• Operacionalização:

o Entrevistas:
§ Sessões de 1h30
§ Secretário(a) de administração, gestão, planejamento e presidente da PROD
§ (entrevistas) e 2h (grupos focais)

o Grupos Focais:
§ Sessões de 2h
§ Entre 4 e 8 participantes
§ Perfil dos participantes: Profissionais da administração pública (direto ou indireta), com no mínimo 2 anos de
experiência na organização em que trabalha e em cargos ou funções de liderança, que atuem no
desenvolvimento de politicas públicas ou serviços para o cidadão que envolvam o uso de TICs

o Período: outubro, novembro e dezembro/2020
o Relatório entregue com 1 semana de antecedência
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Cultura e Comportamento em relação à TD

https://pucrs.qualtrics.com/jfe/form/SV_07iw4D2FegD8kD3

Cultura e Comportamento em 
relação à TD

Observação: Os participantes devem responder a esta pesquisa antes das 
entrevistas/grupo focal



Equipe de Pesquisa
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