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Resumo: O presente estudo busca analisar os impactos que o 

momento de isolamento social, em virtude do COVID-19, cau-

sou na Administração Pública, que apresentava um gradual his-

tórico de evolução tecnológica. Entretanto, com a mudança de 

hábitos, ainda que por tempo limitado, trazida pela necessidade 

de isolamento, o desempenho das atividades habituais dos cida-

dãos precisou adaptar-se para dentro das suas casas e por meio 

da internet. A atividade administrativa não ficou fora deste en-

sejo de adaptação. Por meio de uma análise dedutiva e indutiva, 

a partir de pesquisa bibliográfica e doutrinária, foi possível revi-

sitar o histórico de implementação de tecnologia, localizando-a 

no contexto atual fruto de uma gradual evolução. Foi possível, 

então, observar os impactos que o COVID-19 trouxe no sentido 

de acelerar a “digitalização” da Administração, impactos estes 

que estima-se uma certa manutenção dado seu cunho positivo. 
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DIGITAL GOVERNMENT: THE IMPACTS OF COVID-19 

ON PUBLIC ADMINISTRATION 

 

Abstract: The present study intents to analyze the impacts that 

the moment of social isolation, because of COVID-19, had on 

Public Administration, which had been presenting a gradual his-

torical of technological evolution. However, with the change in 

the habits, even for a limited moment, brought about by the need 

for isolation, the acting of the usual activities of citizens had to 

adapt to their homes and through the internet. Administrative ac-

tivity wasnt left out of this opportunity for adaptation. Through 

a deductive and inductive analysis, based on bibliographic and 

doctrinal research, it was possible to revisit the history of tech-

nology implementation, locating it in the current context as a re-

sult of a gradual evolution. It was then possible to observe the 

impacts that COVID-19 brought in order to accelerate the “dig-

italization” of the Administration, impacts that are expected to 

be maintained, given its positive nature. 

 

Keywords: COVID-19. Public Administration. Digital Govern-

ment. 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

o curso de um processo de transformação causado 

pela tecnologia em um mundo globalizado, uma 

pandemia demanda um isolamento social inespe-

rado: as pessoas precisam continuar suas ativida-

des dentro de casa, como por exemplo, trabalhar, 

estudar, se entreter, conversar e até fazer compras. Igualmente a 

Administração Pública, como figura que gere a sociedade, pre-

cisa se adaptar a situação.  

O presente trabalho buscou compreender como o 
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fenômeno do Governo Digital se desenvolvia no Brasil até o iní-

cio de 2020, ou seja, como o Brasil tem avançado em estratégias 

a partir do uso tecnológico, bem como qual o impacto que o CO-

VID-19 pode trazer em decorrência da necessidade de isola-

mento social.  

Para tanto, foi necessário utilizar o método dedutivo e 

indutivo a partir de pesquisa bibliográfica doutrinária, bem 

como acessar dados para fazer uma análise quantitativa relacio-

nada ao que se buscou pesquisar. Dessa forma, foi possível de-

senvolver o objetivo central de compreender o impacto do CO-

VID-19 na Administração. 

Dessarte, em primeiro momento se fez essencial traçar 

um panorama histórico da Administração, localizando-a no con-

texto atual e observando sua evolução passar pelos modelos pa-

trimonialista, burocrático e gerencial, para que fosse possível en-

tender como se comportam as tendências de Governo Eletrônico 

e Digital.  

Em seguida, destacar fatos no caminho da modernização 

tecnológica do governo federal ganhou relevância, frente ao en-

tendimento das etapas que levam um governo até seu caráter di-

gital.  

Por fim, foi possível compreender melhor os impactos da 

pandemia na vida das pessoas, para alcançar essas mudanças na 

Administração, não somente pelo fato da utilização de recursos 

tecnológicos, mas também perante a necessidade de acompanhar 

a sociedade em suas mudanças de paradigma, estilo de vida ou 

hábitos, e consequentemente, das suas necessidades. 

 

2 O GOVERNO DIGITAL EM ASCENSÃO 

 

2.1 A EVOLUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA  

 

As mudanças promovidas pela tecnologia são bastante 

visíveis ao longo da história da humanidade, promovendo 
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transformações significativas no modo de vida e comunicação 

entre as pessoas e consequentemente no modo com o qual o Es-

tado se comporta diante disso, especialmente a partir da ideia de 

Estado-gestor como aquele responsável por gerir a sociedade, 

observando suas necessidades e agindo de modo a supri-las.  

Estamos vivemos a quarta revolução industrial. O que se 

considera como revolução é um processo em que ocorre uma 

significativa mudança de paradigma, no modo de vida da socie-

dade, causando impactos significativos nos seus hábitos e forma 

de viver e pensar. Com as mudanças no estilo de vida das pes-

soas, surgem novas demandas e problemas ligados às novidades 

trazidas pelas transformações que ocorrem.  

Vejamos então que a revolução tecnológica que vivemos 

é precedida também por grandes revoluções: Primeira Revolu-

ção Industrial, a partir da utilização do vapor de água como ener-

gia para produção, a Segunda com o uso da energia elétrica e a 

Terceira utilizadora dos meios eletrônicos que automatizaram a 

produção.  

Em meio a uma Quarta Revolução Industrial, o uso da 

tecnologia tem sido responsável por ultrapassar barreiras físicas 

e até biológicas em uma escala jamais presenciada, que con-

forme o Presidente do Fórum Econômico Mundial, Klaus 

Schwab4, trata-se de uma transformação diferente de qualquer 

outra. Desse modo, a resposta a esta revolução digital precisa se 

dar de forma integrada e completa com a soma de esforços de 

todas as partes interessadas, seja o setor público, privado e a so-

ciedade.  

De fato, é visível a utilização da tecnologia quando tra-

tamos da Administração Pública, e aqui destacamos o sentindo 

dado por Medauar5, em que a Administração seria o conjunto de 

 
4 SCHWAB, Klaus. The Fourth Industrial Revolution: what it means, how to respond. 
World Economic Forum Website: 2016. Disponível em: <https://www.wefo-
rum.org/agenda/2016/01/the-fourth-industrial-revolution-what-it-means-and-how-
to-respond/> . Acesso em 12/11/2019. Tradução livre pela autora. 
5 MEDAUAR, Odete. Direito Administrativo moderno. 21. ed.– Belo Horizonte : 
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atividades do Estado que prestam auxílio às instituições politicas 

de cúpula no exercício de funções de governo, que produzem 

bens, serviços e utilidades à população. Simples detalhes na mo-

dernização ao executar estas funções podem ser destacados 

como a existência dos atos e processos virtuais, ou mesmo ino-

vação na forma da prestar serviços públicos, que ganham melho-

rias em termos de acessibilidade, agilidade e qualidade, bem 

como diante de questões internas.  

Se olharmos o passado da Administração Pública, o mo-

delo patrimonial, definido pela confusão entre o público e o pri-

vado e o personalismo, assola de forma marcante até a década 

de 1930. Neste modelo, o Estado é uma extensão do governante, 

então a centralidade é um marco essencial e por isso, repleto de 

favoritismo, contemplando de forma especial certas pessoas ou 

grupos, com troca de favores, nepotismo e corrupção política.  

Como decorrência do Estado de Direito, e em evolução 

ao patrimonialismo, o modelo burocrático moldou-se aos inte-

resses da sociedade naquele dado momento, que começava a tra-

çar distinções entre o espaço público e privado, buscar bases ra-

cionais para sua atuação, traçar planejamentos e executá-los 

sempre com base legal e exigência de conhecimento técnico.  

Com a insuficiência deste modelo, o que ficou conhecido 

como a Nova Gestão Pública fortaleceu-se, buscando ideais de 

eficiência e gestão com controle de resultados e desempenho, 

reforçado pela Reforma Administrativa que veio com a Emenda 

Constitucional 19/98. Neste modelo, a busca por obtenção de re-

sultados ótimos vem por meio do princípio da eficiência, tendo 

por finalidade melhorar a qualidade dos serviços públicos que 

são prestados a população. 

Podemos ver a eficiência como a atuação administrativa, 

dentro dos limites legais, cujo resultado seja o mais satisfatório 

possível na efetivação de direitos. Segundo Bruno Miragem6, ela 

 
Fórum, 2018. p. 39 
6 MIRAGEM, Bruno. A nova administração pública e o Direito administrativo. 2 ed. 
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visa uma permanente preocupação com as necessidades concre-

tas da sociedade.  

Desse modo, resta evidente que a Administração não 

pode estar alienada aos processos que ocorrem na sociedade, e 

isso fica evidente não só a partir de prestação dos serviços pú-

blicos, mas também quando observamos o Estado e sua função 

de organizar a sociedade e acompanhar seus anseios e necessi-

dades. 

Neste contexto, relevante papel a tecnologia desempe-

nha, não somente permitindo melhor alocação de serviços públi-

cos e intercomunicação entre os órgãos e atores sociais, mas 

também a partir de uma perspectiva que traça um novo desenho 

nos processos de governo de modo a atender as necessidades dos 

usuários e ampliar o acesso aos serviços e à Administração.7 

O uso tecnológico, então, se estende do status de mero 

instrumento a ser utilizado pela sociedade e Estado, e passa a 

fazer parte da atividade administrativa, somando ao funciona-

mento da atividade estatal e fazendo um elo significativo entre a 

sociedade e o Estado, desburocratizando procedimentos, facili-

tando a interação e acelerando processos, que ficam mais aces-

síveis ao cidadão.  

Dessarte, é de importe que nos situemos um passo além 

de uma transformação eletrônica, ou seja: já é ultrapassado o 

momento em que a Administração utiliza de meios eletrônicos 

para ofertar recursos e serviços, bem como desempenhar fun-

ções internas. O chamado “governo eletrônico” já foi implemen-

tado no Brasil, embora ainda não saturado, estamos diante de 

uma nova fase, o Governo Digital.  

O que podemos trazer de essencial neste “novo” mo-

mento é que a utilização das Tecnologias da Informação e Co-

municação (TICs) apresenta-se como característica marcante na 
 

São Paulo: Editora Ravista dos Tribunais, 2013. P 35 
7 NOGUEIRA, Nair Maria Gaston. Panorama evolutivo da Administração Pública. in: 
OLIVEIRA, Aroldo Cedraz (Coord.). O controle da Administração na era digital. 
Belo Horizonte: Fórum, 2016. p. 51-74 
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atuação estatal. A Administração soma esforços para empregar 

estratégias atuais e modernas para atender as demandas contí-

nuas e emergentes e criar valor público de forma efetiva.8 

Recorremos então aos ensinamentos de Aroldo Cedraz 

de Oliveira9 que afirma ser o governo digital o único caminho 

que a Administração pode alcançar, em níveis de excelência ja-

mais vistos, na eficiência e no atendimento efetivo às necessida-

des e anseios da sociedade. Desse modo, as transformações de-

vem seguir alguns vetores importantes: a modernização das pró-

prias atividades da Administração e a exigência de adoção de 

práticas de governo digital pelos demais órgãos. 

Conforme explana Eduardo Schiefler10, dentre as vanta-

gens de uma administração digitalizada, temos a celeridade na 

tomada de decisões ou mesmo na avaliação do desempenho dos 

servidores, que pode ocorrer em tempo real, maior qualificações 

dos servidores para atuar em uma administração mais tecnoló-

gica e a diminuição dos impactos ambientais. 

Por isso, resta trazer que a digitalização da Administra-

ção representa um sinal positivo, de avanço, baseado em dois 

vetores: o primeiro, no correto acompanhamento da sociedade, 

cuja mudança paradigmática implicou em um novo estilo de 

vida com uma alta presença tecnológica; o segundo, em detri-

mento das vantagens que assinalam a utilização tecnológica pela 

Administração. 

A partir de uma ideia de Estado administrador, responsá-

vel por gerir a sociedade, observamos a necessidade de um 

 
8 COSTA, Gledson Pompeu Correa da. Governo digital, controle digital e participação 
social. in: OLIVEIRA, Aroldo Cedraz (Coord.). O controle da Administração na era 
digital. Belo Horizonte: Fórum, 2016. p. 151-154 
9 OLIVEIRA, Aroldo Cedraz. O controle da Administração na era digital. in: OLI-
VEIRA, Aroldo Cedraz (Coord.). O controle da Administração na era digital. Belo 
Horizonte: Fórum, 2016. p. 26 
10 SCHIEFLER, Eduardo André Carvalho. COVID-19 e a importância da adminis-
tração pública digital. Jota: 2020. Disponível em:<< https://www.jota.info/cobertu-
ras-especiais/inova-e-acao/covid-19-e-a-importancia-da-administracao-publica-digi-
tal-18032020>> Acesso em 30/07/2020 



_388________RJLB, Ano 7 (2021), nº 3 

 

 

gestor que acompanhe o advento da tecnologia, não deixando a 

desejar na utilização das inovações a serviço do bem público. 

Por isso, a tecnologia, especialmente por significar uma mu-

dança paradigmática, demanda um novo olhar o Estado.  

A administração pública não pode se deixar de fora desse 

processo de constante mudança, e mais do que isso, precisa en-

trar no ritmo das inovações na sociedade. Sendo assim, novos 

procedimentos e formas de atuação são necessários para que o 

administrador possa acompanhar a sociedade globalizada que 

constantemente muda. 

De acordo com Justen Filho11, o dever de eficiência im-

plica a exigência de que efetivamente a Administração incorpore 

os progressos tecnológicos na sua atividade. Sendo assim, se não 

houver a contínua atualização, o princípio da eficiência preju-

dica-se. Para o autor, o processo contínuo de novidades tecnoló-

gicas exige a incorporação dessas melhorias pelo administrador. 

Vemos, então, que o próprio ordenamento jurídico brasileiro não 

permite um Estado retrógrado e omisso, e como veremos adi-

ante, de fato, o Brasil tem caminhado no sentido da tecnologia. 

 

2.2 O RITMO DO GOVERNO GIGITAL: RAPIDEZ COM 

PRUDÊNCIA? 

 

Ao fazer uma análise da Administração Digital no âm-

bito Federal, a instituição do Governo Eletrônico (e-Gov), em 

2000, sinaliza um grande marco. Nos últimos 20 anos, diversos 

fatores importantes contribuíram para o avanço tecnológico 

neste sentido, como a criação de um Comitê Executivo de Go-

verno Eletrônico (2002), o estabelecimento de regras e diretrizes 

para os sítios da Administração (2002), a criação do Portal da 

transparência (2004), que viabiliza o controle dos gastos públi-

cos, o Programa Nacional de Gestão Pública e 

 
11 JUSTEN FILHO, Marçal. Curso de Direito Administrativo [livro eletrônico]. 4ed. 
São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016 
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Desburocratização (2005), a Estratégia Geral de Tecnologia da 

Informação (2008), criação de um modelo de software público 

(2011), o Marco Civil da internet (2014), o Sistema Eletrônico 

de Informação (2015), além de pesquisas para medir os resulta-

dos do governo eletrônico.12  

Destaca-se ainda, neste cenário, a política de Governança 

Digital que se mostra como importante paradigma. Instituída por 

meio do Decreto nº 8.638/2016, seu intuito é estabelecer objeti-

vos, diretrizes e instrumentos a serem adotados no caminho da 

governança digital, integrando com estratégias do governo digi-

tal. 

Mesmo com todas as inovações incorporadas ao longo 

dos anos, inclusive representando, segundo estudo realizado 

pela ONU13 em 2018, um Índice de Desenvolvimento de Go-

verno Eletrônico (IGDI) alto, o Brasil ainda tem muito a avançar 

em termos de digitalização, ocupando apenas a 44ª posição no 

ranking dos países com maiores IGDI. 

Extrapolando a comparação com outros países, podemos 

observar que a demanda pela aplicação de novas tecnologias está 

presente internamente, uma vez que sua inclusão na rotina das 

pessoas e empresas exige uma mudança contínua e célere – ou 

melhor, em ritmo correspondente. Se as TICs modificam o modo 

de vida da sociedade em geral, novos problemas e soluções sur-

gem apoiados nesta nova realidade, e a Administração precisa 

acompanhar essas novidades.  

Veja-se, então, que uma grande linha argumentativa se 

perfaz não no acompanhamento tecnológico em si, mas na ne-

cessidade de emparelhar com seus próprios cidadãos e as novas 

 
12 BRASIL. Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. Estratégia de Gover-
nança Digital da Administração Pública Federal 2016-19 / Ministério do Planeja-
mento, Orçamento e Gestão, Secretaria de Tecnologia da Informação. Brasília: MP, 
2016. 
13 ONU (Organização das Nações Unidas). Estudo sobre governo eletrônico da Or-
ganização das Nações Unidas 2018. Organização Das Nações Unidas: Nova Iorque, 
2018. P. 92, 240. 
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situações em que se encontram. Um grande exemplo disso é a 

existência dos excluídos digitais, que passam a ser uma moderna 

preocupação estatal, especialmente diante de um Estado que visa 

garantir a igualdade material de seus cidadãos.  

Tomasz Janowski14 traça quatro estágios de evolução do 

Governo Digital, interpretados a partir de três variáveis (as trans-

formações internas do governo, as externas, que envolve a rela-

ção entre cidadão e governo e a transformação do contexto apli-

cado, ou seja, o país, estado ou cidade):  

a) A primeira etapa seria a fase de digitalização, que 

busca modernizar a estrutura de um órgão, não chegando neces-

sariamente a causar transformações, sejam internas ou externas;  

b) A segunda etapa seria a transformação ou o chamado 

“governo eletrônico”, que produz mudanças internas; 

 c) A terceira etapa, a do engajamento, apresenta tanto 

transformações no governo interno quanto referente às relações 

externas, embora não signifique dependência do contexto de 

aplicação;  

d) Por último a contextualização ou "governança eletrô-

nica orientada por políticas" apresenta transformação governa-

mental interna e externa e depende do contexto de aplicação.  

Esse linear é importante para compreender que o governo 

digital é um processo, não um fim concreto a ser empregado de 

forma repentina, por exemplo. Frise-se, portanto, a importância 

de acompanhar o ritmo com o qual as pessoas, naquele contexto, 

momento e realidade estão aderindo às tecnologias.  

Por isso, ciente da dificuldade de comparar o índice de 

governo digital dos países, especialmente quando se encontram 

em diferentes níveis de desenvolvimento, uma pesquisa feita 

pelo Accenture15 apontou que no Brasil os cidadãos não estão 

 
14 “Tomasz Janowski. Digital government evolution: From transformation to contex-
tualization. 
Government Information Quarterly, Volume 32, Issue 3: 2015 (tradução livre pela 
autora) p. 10 
15 ACCENTURE. Digital Government Pathways to Delivering Public Services for the 
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tão satisfeitos com os serviços públicos oferecidos por meio di-

gital.  

Destacamos, em complemento, o crescimento no uso de 

internet pelos cidadãos segundo pesquisas do CETIC16. O levan-

tamento em 2018 mostrou que 77% dos brasileiros são usuárias 

da internet, quando em 2009 eram apenas 45%. 

Por isso, é importante compreender a gradual mudança 

que o Brasil tem buscado. Atingindo níveis satisfatórios no âm-

bito internacional, é preciso reconhecimento do esforço para 

aderir às TICs, embora em um ritmo aparentemente lento em 

comparação à aderência da população.  

O ponto que aqui se intui expor não é exatamente se o 

Governo Eletrônico tem obtido êxito ou se deixa a desejar de 

alguma forma na implementação de novas tecnologias, mas tra-

zer um panorama geral da evolução ao longo dos anos, com fim 

de demonstrar posteriormente o ritmo em que o COVID-19 co-

locou a Administração no momento de isolamento social ainda 

em decurso. 

 

3 OS IMPACTOS DO COVID-19 NA ADMINISTRAÇÃO DI-

GITAL 

 

Décadas eram necessárias para causar uma transforma-

ção radical na sociedade, seja no próprio país ou em um conti-

nente. Até meados do século XX foi assim. Entretanto, com o 

advento da globalização, as inovações tecnológicas se propagam 

mais que instantaneamente, gerando mudanças rápidas e profun-

das que atingem níveis globais em um tempo inesperado.17  Essa 

é a realidade de um mundo imergido na tecnologia, conectado. 

 
Future. ACCENTURE, 2014. P. 44 
16 CETIC. Site do CETIC. TIC DOMICILIOS. Disponível em <<https://www.ce-
tic.br/pesquisa/domicilios/publicacoes>> Acesso em 18/05/2020. 
17 NOGUEIRA, Nair Maria Gaston. Panorama evolutivo da Administração Pública. 
in: OLIVEIRA, Aroldo Cedraz (Coord.). O controle da Administração na era digital. 
Belo Horizonte: Fórum, 2016. p. 51-74 
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Porém, um fator diferente fez o mundo mudar de ritmo, em di-

versos aspectos, de forma repentina no início de 2020: o CO-

VID-19. 

O COVID-19 é uma doença respiratória causada pelo 

Coronavírus com altos níveis de contágio. Por conta dessa rapi-

dez e facilidade de propagação do vírus, que se espalhou pelo 

mundo em um ritmo absurdo, a medida mais recomendada a ser 

feita é o isolamento social, evitando o contato entre pessoas, e 

consequentemente, diminuindo o contágio, se não quantitativa-

mente, em velocidade.  

Sendo assim, por determinação, os estabelecimentos se 

veem obrigados a fechar temporariamente, as pessoas devem fi-

car em casa e dentro de suas residências trabalhar, estudar, ter 

acesso a entretenimento e praticar as demais atividades possí-

veis, assim como interagirem.  

Diante da distância física, o que resta de contato entre as 

pessoas – para qualquer finalidade – é por meio da internet: re-

des sociais, chamada de voz ou vídeo, mensagens de texto, con-

tando com o auxílio de aplicativos de compras e e-commerces. 

O momento de isolamento social aumentou o consumo de inter-

net das pessoas, mas não somente isso, a forma como a qual as 

pessoas estão utilizando a tecnologia mudou, bem como o estilo 

de vida. 

Por isso, é fato que o COVID-19 tem gerado um impacto 

negativo na saúde, na economia e na sociedade em si, mas se nos 

resta uma ínfima possibilidade de encontrar um aspecto positivo 

derivado das consequências da disseminação do vírus no Brasil 

e no mundo é a valorização (ainda mais) das TICs, ferramenta 

que restou segurança na comunicação.  

Quando se trata da Administração Pública, o fato não se-

ria diferente. Serviços públicos foram suspensos em detrimento 

do isolamento, mas a partir do princípio da continuidade, a via 

online mostrou-se como solução. Tanto para a população, que 

de sua casa pode ter acesso a determinados serviços públicos, 
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tanto para os funcionários públicos que podem prestar os servi-

ços em home office. 

O Ministério da Economia18 divulgou, em junho de 2020 

(no 4º mês de isolamento), que já ultrapassavam mais de 150 

serviços transformados em digitais no momento da pandemia. A 

diferença de ritmo que a Admiistração caminhava antes e du-

rante a pandemia é gritante.  

 O governo brasileiro lançou a Estratégia de Governo Di-

gital 2020-2022 trazendo uma perspectiva totalmente digital 

para serviços públicos com mais qualidade e rapidez, o que in-

clui formação de equipes com competências digitais, acesso am-

plo a dados abertos e adoção de tecnologias para armazenamento 

em nuvem.  

Em acréscimo, um grande exemplo está na facilitação 

dos serviços do Ministério da Infraestrutura, que disponibilizou 

canais digitais de solicitação para 94% dos 178 serviços presta-

dos diretamente pelo órgão, pelo DNIT e pelas agências vincu-

ladas, Agência Nacional de Nacional de Aviação Civil (ANAC), 

Agência Nacional de Transportes Aquaviários - (ANTAQ) e 

Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), além de 

novas funcionalidades para ferramentas já existentes.19 

Mais um exemplo claro pode ser visto a partir da possi-

bilidade de teletrabalho, que conforme levantamento pela Secre-

taria de Gestão e Desempenho Pessoal (SGP) do Ministério da 

Economia20, 48,62% dos servidores públicos federais civis estão 
 

18 BRASIL. Ministério da Economia. Governo ultrapassa 150 serviços transformados 
em digitais no período de pandemia. Sítio do Governo Federal: 2020 Disponível em: 
<<https://www.gov.br/economia/pt-br/assuntos/noticias/2020/junho/governo-ultra-
passa-150-servicos-transformados-em-digitais-no-periodo-de-pandemia>>Acesso 
em 30/07/2020 
19BRASIL. Site do MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA. Transformação digital fa-
cilita acesso a serviços do setor de infraestrutura durante epidemia do COVID-19. 
Ministério da infraestrutura: 2020. Disponível em: << http://transportes.gov.br/ulti-
mas-noticias/9646-transforma%C3%A7%C3%A3o-digital-facilita-acesso-a-
servi%C3%A7os-do-setor-de-infraestrutura-durante-epidemia-do-covid-19.html>> 
Acesso em 19/05/2020 
20 BRASIL. Site do Servidor do Governo Federal. Balanço registra 48,62% dos 
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trabalhando em casa, em home office. 

Outro ponto interessante veio do próprio Ministério da 

Saúde, que desenvolveu um aplicativo para trazer divulgação 

oficial de dados do COVID-19, o “Coronavírus – SUS”21, cons-

cientizando a população e funcionando como uma medida pre-

ventiva de saúde a partir de informações relacionadas ao vírus. 

Com os exemplos listados já é possível compreender o 

impacto que o COVID-19 trouxe à Administração Digital. Ao 

“forçar” o uso da tecnologia, inclusive colocando em prática pre-

cocemente sistemas que estavam em fase de teste, proporcio-

nando melhorias em serviços online, tendo em vista estarem 

sendo quase que integralmente prestados desta forma, ou mesmo 

proporcionando a possibilidade de teletrabalho aos servidores 

públicos, percebe-se mudanças que não vão e nem devem se res-

tringir ao período de isolamento, pois representam anos de evo-

lução.  

É evidente que somente após o período de “quarentena” 

será possível avaliar e pesar as vantagens e desvantagens das 

mudanças específicas que estão sendo proporcionadas, e inclu-

sive pesar questões importantíssimas atreladas à digitalização, 

como por exemplos os excluídos digitais. Quando se questiona 

se o ritmo que vinha, a Administração, seguindo era lento ou 

prudente, pensa-se justamente nesses casos, afinal, toda a atua-

ção administrativa precisa se esbarrar nos ditames da lei, bem 

como funcionar de forma a garantir os direitos fundamentais. 

De forma alguma o Estado pode adotar medidas de “evo-

lução” que não contemple uma significativa parte da população, 

e especialmente se esta parcela for a mais necessitada. A 

 
servidores em trabalho remoto e 827 casos confirmados. Servidor: 2020. Disponível 
em: << https://www.servidor.gov.br/noticias/2020-1/maio/balanco-registra-48-62-
dos-servidores-em-trabalho-remoto-e-827-casos-confirmados>> Acesso em 
18/05/2020 
21 BRASIL, Governo do Brasil. Coronavírus – SUS. Sitio do Governo do Brasil. Dis-
ponível em <<https://www.gov.br/pt-br/apps/coronavirus-sus>> Acesso em 
30/07/2020. 
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tecnologia deve vir para somar, facilitar o acesso das pessoas aos 

serviços públicos e demais atividades que envolvem o Estado, 

mas de forma alguma pode significar uma restrição.  

Por isso, que é importante observar que da mesma forma 

que sem um determinado nível de emprego tecnológico e digita-

lização existem problemas, com a intensificação da utilização 

desses meios novas questões, demandas e problemáticas surgi-

rão, e o Estado precisa ter preparo e cautela para resolvê-los. 

Ademais, a pressa por desenvolver serviços online, pla-

taformas e meios de comunicação pode trazer defeitos e carên-

cias na execução, uma vez que podem não estar sendo desenvol-

vidos com a mesma excelência do que se ocorressem em um mo-

mento mais estável. 

Por isso, frise-se a importância de revisar todos os im-

pactos causados por este momento de intenso avanço da Admi-

nistração digital para que essas questões retrovcitadas sejam 

ponderadas e o avanço realmente signifique melhoria.  

Entretanto, independente destas questões, não existe ou-

tra escapatória que não admitir as transformações ainda mais cé-

leres que o COVID-19 proporcionou referente ao uso de tecno-

logias pela população e pelo Estado. Podemos ver esse isola-

mento como uma espécie de gatilho, que desencadeou um pro-

cesso mais célere de desenvolvimento. O ideal, após o momento 

de pandemia, é revisitar as questões não para retrocede-las, mas 

para fazer uma análise real da utilização tecnológica. 

Os impactos, neste aspecto, são significativos e exigem 

uma certa manutenção para que não caracterizem um retrocesso 

se as configurações “originais” voltarem após o momento de 

pandemia. A verdade é que o vírus causou significativas mudan-

ças na sociedade e não voltaremos a ser os mesmos.  

Com tecnologia ou sem, hábitos e modo de vida estão 

sendo repensados e isso, por si só, demanda uma atenção do Es-

tado que precisa estar atento às necessidades dos seus cidadãos 

para atuar de forma efetiva nas suas demandas.  
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4 CONCLUSÃO 

 

Ao salientar o fenômeno da Quarta Revolução Industrial 

é sem precedentes sua dimensão e velocidade a causar impacto 

na vida das pessoas. Uma mudança de paradigma, acompanhada 

de novos hábitos e necessidades, demanda uma nova roupagem 

na atuação estatal, que precisa alcançar as mudanças da socie-

dade.  

De fato, é possível ver uma mudança de comportamento 

no Estado, que ao longo dos anos se aperfeiçoa no sentido de 

encontrar o melhor caminho para atender a essas demandas so-

ciais. Diante de um modelo de administração gerencial, que va-

loriza a eficiência e coloca para “trás” características patrimoni-

alistas e burocráticas, emerge a constante necessidade de moder-

nização e atualização para prestar serviços e bens de qualidade 

à sociedade.  

Sendo assim, observamos que a evolução administrativa 

passa por um longo percurso, e que ainda tem um grande cami-

nho a ser traçado, mas que hoje se encontra um passo a frente do 

que conhecemos como Governo Eletrônico, no chamado “Go-

verno Digital”, que valoriza o uso das Tecnologias da Informa-

ção e Comunicação (TICs), a partir da soma de esforços para 

empregar estratégias que efetivamente atendam demandas con-

tínuas e emergentes, criando valor público. 

E nesta trajetória é possível observar esforços do Go-

verno Federal para que o Governo Digital ganhe rumo, e assim, 

observamos várias medidas neste sentido, como a instituição do 

Governo Eletrônico (e-Gov), a criação do Portal da Transparên-

cia e a política de Governança Digital. Ainda assim, o Brasil en-

contra-se em uma posição um pouco distante desta realidade, 

tanto quando comparada ao outros países, quanto também aos 

olhos de seus próprios cidadãos.  

Mas independente no nível dos avanços até o momento 



RJLB, Ano 7 (2021), nº 3________397_ 

 

 

precedente à pandemia que assustou o mundo em razão do vírus 

causador do COVID-19, precisamos reconhecer que existia uma 

busca no sentido da modernização e que, rápido ou prudente, o 

ritmo não se compara às medidas tomadas nos primeiros mo-

mentos de isolamento social causado pelo vírus.  

De fato, o COVID-19 trouxe impactos significativos na 

vida das pessoas que enfrentaram um isolamento social e, dentro 

de casa, tiveram que desenvolver suas atividades normais como 

trabalhar, estudar, se entreter, conversar e fazer compras, e para 

isso, a tecnologia foi o instrumento que se apresentou como o 

meio mais seguro para desempenhar tais atividades.  

Dessa forma, o modo de vida (mesmo que seja temporá-

rio) das pessoas mudou, e por isso, o Estado precisa acompanhar 

essas mudanças que trazem novas demandas e necessidades. 

Não somente por isso, mas também observamos os impactos do 

Coronavírus na atividade administrativa em razão de várias me-

didas que precisaram ser tomadas, como o teletrabalho pelos ser-

vidores públicos, a modernização de ferramentas e a criação de 

outras que viabilizassem os serviços públicos. Observa-se que, 

por uma questão de necessidade, foi necessário desenvolver uma 

presença quase que integralmente online.  

Dessa forma, podemos concluir que o COVID-19 trouxe 

grandes impactos ao Governo Digital, que precisou caminhar a 

largos passos para adequar-se à realidade de forma precisa. Não 

é possível prever a continuidade ou não dessas mudanças após o 

momento de Pandemia, ou mesmo sopesar os ajustes necessá-

rios, haja vista muito do que foi desenvolvido durante o isola-

mento ter tido caráter de urgência. 

Mas, por outro lado, é preciso reconhecer que as trans-

formações sofridas por cada pessoa e pela sociedade como um 

todo terão efeitos mesmo após o momento de isolamento. É pre-

ciso avaliar individualmente essas medidas, antes que voltar ao 

“estado anterior” possa significar um retrocesso perante um 

avanço no uso das tecnologias que o COVID-19 nos 
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proporcionou. 

Tão importante quanto as mudanças significativas que 

estão sendo feitas será a análise posterior de cada uma delas com 

fim de não deixar de contemplar a população como um todo, a 

exemplo dos excluídos digitais (e por este motivo não podemos 

simplesmente aderir por inteiro à digitalização dos procedimen-

tos s serviços públicos) e também para que sejam empregadas 

melhorias, que na verdade devem ser contínuas, nas ferramentas 

novas que a Administração empregou. 
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