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O que é GovTech?

A agenda GovTech também abrange:

• Uso eficaz de tecnologias disruptivas (por exemplo, IA/ML, nuvem, IoT),

• Plataformas de dados públicos (promovendo o uso de dados públicos por 

indivíduos e empresas),

• Ecossistemas GovTech locais (apoiando empreendedores e start-ups locais) e

• Maior uso de parcerias público-privadas para aproveitar as habilidades, 

inovações e investimentos do setor privado para enfrentar os desafios do setor 

público.

A GovTech é uma abordagem de todo o governo para a modernização do setor público que promove um 

governo simples, eficiente e transparente com o cidadão no centro das reformas.

A abordagem GovTech enfatiza três aspectos da modernização do setor público:

Uma abordagem de 

todo o governo para a 

transformação digital

Serviços centrados no 

cidadão 

universalmente 

acessíveis

Sistemas 

governamentais 

simples e eficientes
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O que é Índice de Maturidade GovTech (GTMI)

Índice de Sistemas 

Governamentais Core 

(CGSI )

17 indicadores

Índice de Prestação 

de Serviços Públicos 

(PSDI)

9 indicadores

Índice de Engajamento 

do Cidadão (CEI)

6 indicadores

Índice de 

Habilitadores 

GovTech (GTEI)

16 indicadores

O Índice de Maturidade GovTech (GTMI) mede o estado de quatro áreas de foco da GovTech usando 48 

indicadores-chave definidos para coletar dados de 198 economias

O público-alvo do Índice de Maturidade GovTech:

Funcionários do governo, equipes do Banco Mundial e outros profissionais envolvidos na entrega de soluções 

GovTech
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Grupos GTMI

A construção do GTMI é baseada no 

conjunto de dados GovTech do WBG 

que contém as evidências coletadas 

para 48 indicadores-chave.

Com base nas pontuações do 

componente GTMI que refletem o 

estado de quatro áreas de foco da 

GovTech, as 198 economias são 

agrupadas em quatro categorias (A 

a D).
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Resultados GTMI 2020 

>>>

https://datacatalog.worldbank.org/search/dataset/0037889/govtech-dataset


GTMI: Perspectivas Internacionais 2020

A maturidade da 

transformação do governo 

digital com base nos grupos 

GTMI e de acordo com 

dados coletados 

remotamente em 2020
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A atualização do 

GTMI 2022 será 

baseada 

principalmente nos 

dados fornecidos 

pelos responsáveis 

do país através de 

pesquisas online



Pesquisas on-line do GTMI 2022: linha do tempo
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Governo Central 
(CG)

GTMI
Pesquisa online

Governo 
Subnacional (SNG)

GTMI (Piloto)
Pesquisa online

Lançar

3 de março 15 de março 30 de abril 15 de maio 31 de maio

Lançar

Estendido

Estendido

Novo prazo

Novo prazoSubmissão

Submissão

• Mais de 750 funcionários de 162 países estão envolvidos na Pesquisa Online do Governo Central (CG) do GTMI de 2022.

• 16 países já enviaram suas atualizações de pesquisa de 2022. Outros 105 países ainda estão a trabalhar nas suas respostas.

• Lembretes enviados aos 41 participantes restantes para solicitar suas contribuições.

• A equipe do GTMI coletará dados do GTMI remotamente para as 36 economias restantes não participantes.

Pesquisa CG Pesquisa SNG



Atualização do GTMI de 2022: linha do tempo
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Governo Central 
(CG)

GTMI
Dados de pesquisa

Governo 
Subnacional (SNG)

GTMI (Piloto)
Dados de pesquisa

Data de validade

15 de maio 31 de maio 30 de junho

Data de validade

• A Equipe GTMI compartilhará os dados consolidados da pesquisa com todos os funcionários participantes para validação de 

suas respostas e solicitar esclarecimentos, se necessário.

• Os países participantes terão a oportunidade de atualizar suas respostas à pesquisa durante o período de validação de dados, 

se necessário.

• A validação dos dados da pesquisa CG e SNG será concluída em 30 de junho de 2022.



• Página web GovTech/GTMI: https://www.worldbank.org/en/programs/govtech/gtmi

• Relatório GTMI: https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/36233

• Conjunto de dados GovTech: https://datacatalog.worldbank.org/search/dataset/0037889/GovTech-Dataset

Perguntas e respostas
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