Governo
do
Século
21
Transformação Digital do Setor Público
Modernizando
e gerando
eficiências
Connected
Communities

As expectativas dos cidadãos e servidores do setor público mudaram

A nova geração
de brasileiros está
sempre conectada

120,2 milhões de

usuários de internet
ativos no Brasil

Passam em média 4h
por dia utilizando a
internet pelo celular

66% da população já possui
um smartphone ou tablet

Cidadãos e servidores
do setor público ao redor do
mundo esperam maior
flexibilidade e integração digital

81%
+50%
18%

dos cidadãos consideram os
serviços públicos digitais
importantes

57%

dos cidadãos já usam dos
serviços públicos digitais com
frequência

55%

dos brasileiros gostariam que o
governo envolvesse a população nas
decisões de como os cidadãos irão
acessar os serviços públicos

52%

dos servidores dizem que
trabalhar em seus dispositivos
pessoais aumenta a produtividade

dos servidores acreditam
que trabalhar em dispositivos
pessoais proporciona mais recursos

dos servidores dizem que
trabalhar em dispositivos
pessoais aumenta a satisfação

Aumento da produtividade
e eficiência operacional
são essenciais para
enfrentar restrições
orçamentárias.

O Impacto da Transformação Digital
Como algumas instituições melhoram a experiência digital dos
seus cidadãos e servidores

Gerando economia para o setor público
e atendendo as expectativas
da população

Economia de 10 milhões
de euros em gastos
imobiliários

Redução de
impressoras e
copiadoras em 77%

A cidade de Amsterdã usa as tecnologias
Cisco Unified Workspaces e Cidades Inteligentes
Eliminação do
equivalente a 3428
toneladas
de CO2

Redução do
espaço nos
escritórios em
40%

Eles conseguiram reduzir os custos com transporte
e energia, além de diminuir o congestionamento
e os gastos imobiliários

Reinvente a sua organização com
Cisco Smart Solutions

BYOD
Bring Your Own Device

Aumente a
produtividade e corte
custos ao
permitir que seus
colaboradores usem
dispositivos próprios
de maneira segura
no trabalho

VXI

Remote
Expert

Economize com
ambientes de
trabalho
virtualizados,
colaborativos,
móveis e seguros

Implemente
conexões remotas
para melhorar a
colaboração, reduzir
o tempo de resposta
e aumentar a
satisfação da
população

Virtualization Experience
Infrastructure

Município de
Muskegon, Michigan

Estado de
Delaware
Reduziu os gastos com
celulares em

45%

Computadores virtualizados
e atualizações na rede
economizaram

USD 200 mil
por ano

Município de
Bexar, Texas
Usaram telepresença
para virtualizar

1062 horas
de audiências.
O resultado foi a
economia de milhares
de doláres.

Para saber mais sobre como aumentar a eficiência
da sua organização, acesse nosso site:

www.cisco.com.br/cidadesinteligentes
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