
 Você já percebeu que as novas tecnologias 
estão transformando os espaços e agindo em todos 
os setores? Não poderia ser diferente nos órgãos da 
administração pública. As ferramentas de gestão 
integradas fazem parte desse cenário de inovação e 
atuam como uma solução para a conexão de dados 
e ações automatizadas.

 O aumento das expectativas dos cidadãos 
tem feito com que o setor público repense e se 
adapte as novas tecnologias para oferecer a 
sociedade maior eciência, mais  transparência 
com maior controle dos recursos utilizados. 

 A administração moderna se diferencia da 
antiga gestão burocrática por aplicar princípios 
gerenciais e valorizar a prossionalização e o uso 
das melhores práticas de gestão. Motivados pelos 
desaos da escassez de recursos, pela melhoria e 
modernização da prestação dos serviços públicos, 
governos de diversos países privilegiam o sistema 
integrado de gestão.

 Na organização pública o gerenciamento 
dos sistemas integrados é um processo complexo 
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que depende da colaboração e envolvimento dos 
gestores e dos agentes responsáveis por avaliar e 
validar a qualidade dos dados. Quanto maior for a 
dedicação das pessoas no processo, melhor serão 
os benefícios alcançados, sendo assim, aos poucos 
conquista a conança necessária para utilização 
das informações em prol de uma maior asser-
tividade administrativa.

 A adoção de sistemas integrados é uma 
tendência clara e inovadora que propõe muitos 
benef íc ios se for bem projetada com a 
implementação e utilização do sistema, atendendo 
as necessidades das atividades desenvolvidas pela 
organização.

 Conra o podcast # 4. Sistema integrado 
de gestão na Administração Pública, e que por 
dentro deste assunto.

#Controle na Escuta... compartilhe esta ideia!    
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Acesse

Sistema Integrado na 

Gestão Pública:
inovação e benefícios 

https://www.youtube.com/watch?v=_Q8F-wG_cJQ
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