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ECOSSISTEMA ATUAL



PROJETOS EM EXECUÇÃO

• Ampliação e melhorias no Barômetro 
Fiscal

• App Servidor RS

• Precificação NFe – Fase 2

• Bolsas para Pesquisa Aplicada em 
Finanças Públicas (PFP)

• Central de Informações dos Servidores

• MPA Inovação e o Novo Setor Publico

• Design de Novos Negócios com 
Dados Governamentais



Transformando Dados 
Públicos em Serviços 
para Sociedade

          
               

          
              



Dados Dados separados

Dados organizados Informação



OPORTUNIDADES

• Oferecer informações de qualidade para 
decisões gerenciais mais acertadas

• Tornar o Rio Grande do Sul um ambiente 
mais atraente para empreendedores e 
investidores

• Realizar parcerias com a iniciativa privada

• Aproximar o Governo do ecossistema de 
inovação

• Promover pesquisas em universidades e 
instituições

• Promover ingresso de receitas para prestação 
de serviços públicos



PROJETOS PILOTOS com DETRAN

1) Dados via API para grandes 
clientes

2) Contratação de startup para 
inovação e desafios



1) Dados via API

Módulo “Perfil de Veículos do Estado 
do RS”:
• Fornecimento contínuo, automatizado, 

atualizado e confiável de dados via API;
• Garantia de alta disponibilidade e facilidade de 

acesso;
• Evita erros de digitação e retrabalho.

Módulo “Movimentação de veículos 
financiados em depósitos do RS”
• Serviço de informação da relação de veículos que 

ingressam ou saem de depósitos no RS em d+1;
• Disponibilização das fotos do veículo ao ingressar 

no depósito;
• Consulta completa de débitos do veículo para 

regularização/retirada (diárias, taxas, multas, 
impostos).



2) Contratação de startup

• Edital lançará desafio de inovação,

• Fornecimento de dataset,

• Agenda de mentorias,

• Pitch preliminar online,

• Entregas: modelo monetizável, arquitetura tecnológica 
e protótipo funcional,

• Seleção final da(s) startup(s) (11/2022).



EQUIPE E 
PARCEIROS



CAMINHO DO PROJETO



dez/21-jun/22

mar/22-jul/22

jun/22-out/22

à partir de julho/22

out/22-dez/22

jan/23-mai/23

abr/23-mai/23



METODOLOGIA

• Design thinking e Metodologia ágil para a gestão 
do projeto.

• Entrevistas a usuários/clientes: empresas, startups, 
entidades de classe.

• Entendimento e busca de apoio de cada secretaria 
do Governo “dona do dado”.

• Projetos piloto.

• Modelagem de negócios com participação de 
potenciais clientes e secretarias.



TIPOS DE MODELOS DE NEGÓCIOS

Modelo 1: Plataforma de APIs

Modelo 2: Parceria com Startups

Modelo 3: Plataforma de serviços digitais

Modelo 4: Novos Serviços Digitais oferecidos 
pelo Governo



Obrigado!

Eduardo Lacher - eduardol@sefaz.rs.gov.br
Nestor Ayala - nestor.ayala@ufrgs.br 


