Encontro Nacional de Tecnologia da Informação – outubro 2011
É com grande satisfação que participo desse II Encontro Nacional de
Tecnologia da Informação.
Comprimento nossos parceiros, o Ministro Mario Negromonte, do
Ministério das Cidades e o Subchefe de Assuntos Federativos da Secretaria
de Relações Institucionais da Presidência da República, Olavo Noleto.
Estamos aqui reeditando a parceria realizada no I Encontro com o
Ministério das Cidades e com a Secretaria de Relações Institucionais. mas
agora também com a adesão dos Ministérios das Comunicações, da
Ciência, Tecnologia e Inovação, da Indústria e Comércio, do
Desenvolvimento Agrário, da Controladoria Geral da União, da Telebrás,
da Dataprev, do Serpro, da Cobra Tecnologia, além do patrocínio da
Petrobrás.
Há quatro anos o Governo Federal, com total empenho do Ministério do
Planejamento, investe no fortalecimento de uma política que possibilite o
acesso à Tecnologia da Informação por todos os cidadãos e organizações.
Tal política, iniciada no ano de 2007, culminou com o lançamento do
Portal do Software Público Brasileiro, possibilitando acesso universal e
transparente a um conjunto importante de soluções informatizadas,
muitas direcionadas à gestão pública, em especial a municipal.
O Portal reflete o amadurecimento de uma política, onde o software é
tratado como um bem público, sendo ofertado como um benefício à
sociedade.
A iniciativa cresceu e no ano de 2008, para organizarmos melhor as
oportunidades de negócios que foram geradas, foi criado o Mercado
Público Virtual, um catálogo de prestadores de serviços para todas as
soluções que são ofertadas como software público.
Isto significa que qualquer usuário pode também procurar livremente uma
empresa no mercado para contratar algum tipo serviço, reduzindo assim a
dependência de fornecedores, algo ainda muito presente no segmento de
Tecnologia da Informação.

No ano de 2009, criamos o grupo dedicado aos municípios brasileiros, com
o propósito de apoiar os municípios na melhoria da gestão e no aumento
do nível de informatização das prefeituras.
Esse grupo congrega hoje mais de 4 mil usuários em cerca de 900
municípios.
Hoje centenas de prefeituras são beneficiadas pelas soluções do portal,
que possibilitam a melhoria da gestão do sistema escolar, tributário,
financeiro, de atendimento ao cidadão e de automatização de funções
administrativas de patrimônio, frota, compras e estoque.
Isto é uma realidade numa grande cidade, como Fortaleza e também na
pequena cidade de Juramento, no interior de Minas Gerais.
O que essas duas cidades têm em comum é que utilizam soluções públicas
para melhoria da gestão e para ampliação dos serviços prestados ao
cidadão.
Essas duas prefeituras estão aqui hoje para compartilhar as suas
experiências com centenas de outras prefeituras.
Foi ainda em 2009 que organizamos o I Encontro Nacional do Software
Público e o de Tecnologia de Informação para os Municípios.
Os dois encontros foram fundidos nesse II Encontro Nacional de
Tecnologia da Informação, que recebe mais quatro temas de extrema
importância: governo eletrônico, dados abertos, governança de
Tecnologia da Informação e qualidade de software.
Assim, esse encontro nacional passa a ter a dimensão que buscamos para
construção de uma política de tecnologia da informação no País, com
todos os agentes sociais envolvidos com o setor de tecnologia da
informação.
Neste II Encontro estão presentes atores do setor privado, da academia,
do terceiro setor e dos movimentos sociais, que juntos fizeram do Portal
do Software Público um ambiente que atualmente conta com mais de 110
mil usuários, 500 prestadores de serviços e 52 soluções informatizadas
oferecidas para toda sociedade.

Entre os diversos temas desse Encontro, eu gostaria de destacar o tema
dos Dados Abertos
No inicio de 2011, sob a coordenação do Ministério do Planejamento,
lançamos o projeto INDA ‐ Infraestrutura Nacional de Dados Abertos, que
visa promover a abertura de dados do governo federal.
Essa iniciativa se baseia no uso de tecnologia para permitir maior
participação da sociedade na construção e acompanhamento de políticas
públicas.
Esse processo está sendo amplamente discutido e planejado e amanhã
realizaremos a ultima Audiência Pública sobre a Instrução Normativa que
institui a INDA pelo governo brasileiro.
Ainda nesse tema, gostaria de destacar que em setembro ultimo a
Presidenta Dilma Rousseff participou do lançamento da Parceria para o
Governo Aberto – Open Government Partnership‐OGP, uma iniciativa
multilateral que reúne o Brasil, os Estados Unidos e mais 6 países
fundadores ‐ Inglaterra, Indonesia, Mexico, Noruega, Filipinas e Africa do
Sul ‐ que juntos endossaram a Declaração de Princípios sobre o Governo
Aberto. Outros 38 países se comprometeram a aderir à parceria
construindo seus Planos de Ação
O Brasil é co‐presidente dessa iniciativa, juntamente com os Estados
Unidos, e nosso país sediará, em março de 2012, o próximo encontro
internacional sobre governo aberto.
Tenho convicção que os temas que serão tratados nesse II Encontro são
fundamentais para o fortalecimento da gestão pública.
Desejo a todos vocês três dias plenos de troca de experiências e de
debates que poderão nos levar a governos mais transparentes e acessíveis
aos cidadãos brasileiros.
Obrigada

