
SciELO Books / SciELO Livros / SciELO Libros 
 
SANT’ANA, RCG. Tecnologia e gestão pública municipal: mensuração da interação com a sociedade [online]. 
São Paulo: Editora UNESP; São Paulo: Cultura Acadêmica, 2009. 178 p. ISBN 978-85-7983-010-5. Available 
from SciELO Books <http://books.scielo.org>. 
 
 

 

All the contents of this chapter, except where otherwise noted, is licensed under a Creative Commons Attribution-Non 
Commercial-ShareAlike 3.0 Unported. 

Todo o conteúdo deste capítulo, exceto quando houver ressalva, é publicado sob a licença Creative Commons Atribuição - 
Uso Não Comercial - Partilha nos Mesmos Termos 3.0 Não adaptada.  

Todo el contenido de este capítulo, excepto donde se indique lo contrario, está bajo licencia de la licencia Creative 
Commons Reconocimento-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Unported.  

  
 
 
 
 

Modelo de mensuração de uso das TICs na interação entre 
administrações municipais e a sociedade 

 
 

Ricardo César Gonçalves Sant’ana 



4
MODELO DE MENSURAÇÃO DE USO 

DAS TICS NA INTERAÇÃO ENTRE 
ADMINISTRAÇÕES MUNICIPAIS E A 

SOCIEDADE

Em virtude da complexidade e amplitude dos aspectos ligados 
ao processo de interação entre a administração pública municipal 
e a sociedade, para atender ao objetivo proposto, fez-se necessário 
um processo de abstração para identifi cação dos aspectos relevantes 
para esta mensuração, resultando, assim, em um modelo específi co, 
composto por indicadores identificados para duas dimensões de 
funcionalidades a serem verifi cadas.

[...] um modelo é uma criação cultural, um “mentefato”, destinada a re-
presentar uma realidade, ou alguns dos seus aspectos, a fi m de torná-los 
descritíveis qualitativamente e, [...] que permitem vislumbrar caracte-
rísticas essenciais de um domínio ou campo de estudo. (Sayão, 2001)

Conforme descrito nas seções 3 e 4, as funcionalidades identifi -
cadas e convertidas em indicadores, que formam o modelo proposto, 
são resultado de um processo de abstração, comum na construção de 
modelos, em que características que não se referem diretamente aos 
objetivos buscados foram desprezadas ou abandonadas, em função 
da maior inteligibilidade ou facilidade de compreensão (Sayão, 2001). 

Os indicadores propostos neste estudo buscam avaliar o nível de 
disponibilização de informações públicas por meio do uso de TIC’s 
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104  RICARDO CÉSAR GONÇALVES SANT’ANA

pelas administrações municipais e o nível de interatividade destas 
administrações em relação à sociedade nos processos de obtenção 
de serviços públicos, permitindo assim a elaboração de um índice de 
uso das TIC’s nestes objetivos e possibilitando o acompanhamento 
deste uso ao longo do tempo e em comparação a outros municípios. 

Para avaliação de cada indicador, foi elaborado uma descrição de 
critérios específi cos, evitando-se a utilização de elementos subjetivos 
que possam gerar ambiguidades nos resultados obtidos.

Esses indicadores tratam de fatores que ocorrem na prática, ao 
invés de perguntar sobre os requisitos que possam estar na lei. 

Foram formulados buscando-se capturar de forma fácil funcio-
nalidades observáveis e reproduzíveis.

Com relação ao local em que foram encontradas as funcionalida-
des, apresenta-se no Apêndice B uma lista com os sítios analisados e 
que foram fonte dos exemplos de funções identifi cadas. 

No entanto, decidiu-se que não seria registrada a ligação direta 
entre a funcionalidade encontrada e os respectivos sítios. 

Esta decisão se baseou na premissa de que o modelo deve ser 
aberto e desconectado de qualquer relação de “paternidade” desta 
ou daquela funcionalidade por parte das prefeituras analisadas. 

Além da possibilidade de uso político de tal relação direta, consi-
derou-se o fato de que iniciativas na área pública devem ser compar-
tilhadas de tal forma que se evite o retrabalho ou o uso de recursos, 
já tão escassos, na elaboração de diferenciações baseadas unicamente 
na busca de ineditismos a serem utilizados com fi nalidade política. 

Complexidade

Relevância

Aplicabilidade

Quantidade de indicadores

Gráfi co 1. Relação entre complexidade de elementos utilizados na elaboração do índice 
e sua aplicabilidade.
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É esperado que surjam críticas com relação à incompletude de re-
sultados iniciais que irão advir do índice resultante do modelo propos-
to em consequência do número reduzido de indicadores utilizados. 

Porém, conforme Sayão (2001):

[...] os modelos têm graus variáveis de probabilidade de aplicação 
e um alcance limitado de condições sobre as quais se aplicam. Os 
modelos de maior sucesso possuem alta probabilidade de aplicação e 
extensa gama de condições sob as quais aparecem apropriados. Com 
efeito, o valor de um modelo é muitas vezes diretamente relacionado 
ao seu nível de abstração.

Portanto, é preciso levar em consideração a necessidade de se 
estabelecer um conjunto inicial de indicadores para este modelo que 
tenha uma boa relação entre grau de aplicabilidade (vide Gráfi co 1) e 
eventuais custos ligados à complexidade que permita sua viabilidade 
em relação à relevância dos resultados obtidos.

Ou ainda conforme Capra (1983):

O que torna a ciência tão bem-sucedida é a descoberta que po-
demos utilizar aproximações. Se nos satisfi zermos com uma ‘com-
preensão’ aproximada da natureza podemos descrever grupos se-
lecionados de fenômenos, negligenciando outros que se mostrem 
menos relevantes. Assim podemos explicar muitos fenômenos em 
termos de poucos e, consequentemente, compreender diferentes 
aspectos da natureza de forma aproximada, sem precisar entender 
tudo ao mesmo tempo [...] o erro envolvido na aproximação é, não 
raro, sufi cientemente para tornar signifi cativa essa aproximação. 
(Capra, 1983 apud Sayão, 2001)

Assim, para o modelo apresentado, buscou-se um ponto de par-
tida que leve em consideração uma aproximação que seja sufi ciente 
para manter a relevância dos resultados sem tornar a aplicação do 
modelo inviável. 

Um requisito para a defi nição da estrutura do modelo foi a bus-
ca por um processo que excluísse a necessidade de participação 
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106  RICARDO CÉSAR GONÇALVES SANT’ANA

da administração municipal durante o processo de análise, de tal 
forma que seja considerado processo de apresentação temporária de 
determinada funcionalidade, somente para efeito de mensuração, ou 
mesmo a ocorrência de pressão sobre aquele que estiver incumbido 
da tarefa de analisar.

Outra preocupação que norteou o processo de identifi cação dos 
indicadores foi a possibilidade de aplicação em municípios de qual-
quer tamanho (considerando para a questão do tamanho o volume 
de receitas disponíveis), fi ltrando funcionalidades que tenham como 
pré-requisito o uso intenso de tecnologia em processos internos 
que pudessem vir a inviabilizar o atendimento do indicador em sua 
totalidade por municípios com pouca capacidade de investimento e 
portanto tirando a possibilidade de serem comparados aos demais 
municípios. 

Portanto, para o modelo aqui proposto foi considerada mais im-
portante a vontade política e capacidade de realização que a aplicação 
de tecnologia pela tecnologia. 

Há de se considerar que o custo da implementação de novos 
recursos de TICs cai ao longo do tempo, e por isso a recomendação 
de que este modelo seja atualizado periodicamente pelo grupo gestor 
conforme descrito na introdução. 

Uma vez caracterizado o modelo cabe analisar quais serão os 
indicadores que irão compô-lo, e este é o foco do próximo tópico. 

Identifi cando os indicadores

O processo de identifi car quais aspectos poderiam ser analisados 
com a defi nição de indicadores específi cos se deu por meio de pes-
quisa bibliográfi ca, baseada principalmente na legislação pertinente 
e por meio de análise de sítios de prefeituras com base nos conceitos 
utilizados pela Ciência da Informação, aplicados sobre o conjunto de 
aspectos encontrados na pesquisa sobre os elementos que se fazem 
necessários para a ampla transparência na gestão da coisa pública 
e levando-se em conta as funcionalidades proporcionadas pelos 
recursos tecnológicos atualmente disponíveis e de utilização viável. 
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Estes sítios, listados no Apêndice B, representam prefeituras 
de diferentes tamanhos e características (população e poder de in-
vestimento) e foram selecionados em parte por meio de referências 
encontradas em notícias veiculadas na grande mídia, que destacavam 
iniciativas diferenciadas ou mesmo por gestão inadequada do erário 
público, e em parte por sorteio entre municípios, com base em lis-
tagem disponibilizada pelo IBGE, independentemente do tamanho 
(aqui considerado o número de habitantes). 

Para facilitar a análise dos resultados obtidos pela mensuração, as 
funcionalidades foram classifi cadas em duas dimensões: a primeira 
com funcionalidades para a disponibilização de informações públicas 
e uma segunda para identifi car as funcionalidades para interação nos 
processos de solicitação e acompanhamento de serviços públicos. 

Esta divisão permite que sejam feitas análises diferenciadas em fun-
ção de cada dimensão facilitando uma compreensão mais detalhada de 
pontos de maior necessidade ou mesmo de resultados mais positivos.

Os próprios indicadores estão, quando necessário, divididos em 
níveis hierárquicos mais detalhados, permitindo que aqueles que 
apresentam maior volume de aspectos a serem analisados sejam 
obtidos pelo resultado de conjuntos de indicadores de nível mais 
detalhado, como, por exemplo, o caso do indicador “1.1. Informações 
Financeiras”, que é formado pelos indicadores: “1.1.1. Orçamento”, 
“1.1.2. Receitas” e “1.1.3. Despesas”. Por sua vez, o indicador “1.1.1. 
Orçamento” é composto pelos indicadores “1.1.1.1. Plano Pluria-
nual – PPA”, “1.1.1.2. Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO” e 
“1.1.1.3. Lei Orçamentária Anual – LOA” (vide Quadro 1), que 
são os indicadores de nível mais detalhado e que terão portanto seus 
próprios critérios de análise.

Para identifi car funcionalidades relacionadas à disponibilização 
de informações públicas, foi mantido o foco naquelas que permitiam 
o acompanhamento e transparência das decisões dos agentes públicos 
por meio de mecanismos de recuperação e suas características. 

Uma característica que mereceu destaque na análise das funcio-
nalidades analisadas foi a da autonomia dos cidadãos ou interessados 
durante o processo de interação com o recurso desejado. 
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Foram desconsiderados processos em que se exigia a ação direta 
ou indireta da administração pública na obtenção de informações, 
como, por exemplo, a necessidade de preenchimento de requeri-
mentos para obtenção de determinados dados ou a exigibilidade de 
identifi cação direta do requerente para obtenção de dados gerais e 
que não apresentavam requisitos de privacidade.

Dessa forma buscou-se minimizar a possibilidade de interferência 
de agentes públicos no processo de acesso às informações, reduzindo 
a gama de possibilidades de ações defensivas por parte dos envol-
vidos na gestão pública, como a utilização de justifi cativas de não 
apresentação de determinados dados por causa de difi culdades de 
ordem tecnológica ou mesmo a utilização de ações de pressão política 
ou social sobre aquele que busca por determinadas informações. 

Com relação à dimensão da disponibilização de funcionalidades 
para interação com a administração pública, buscou-se identifi car 
quais são os serviços, eventuais etapas e pontos de controle com o 
intuito de identifi car a possibilidade de utilização de recursos da 
Tecnologia da Informação e Comunicação no processo de solicitação 
de tais serviços. 

Essas funcionalidades podem evitar que aqueles que necessitam 
do serviço tenham que se deslocar até os respectivos órgãos respon-
sáveis pelos serviços, e ainda facilitam o registro e transparência de 
tais solicitações. 

Outra contribuição esperada destas funcionalidades é a possi-
bilidade do interessado em acompanhar em que ponto do processo 
está sua solicitação e, ainda, espera-se a possibilidade de acompa-
nhamento do andamento da sua solicitação em relação às demais, 
diminuindo a possibilidade do uso político da sequência do atendi-
mento ou mesmo da gestão inefi ciente das fi las de atendimento dos 
serviços solicitados. 

Pode-se, ainda, realizar análise de performance da gestão da es-
trutura disponível na prefeitura na execução dos serviços, bastando 
para isso que se verifi que o conjunto de serviços realizados tendo em 
vista equipamentos e funcionários disponíveis, informações estas 
que podem ter sua disponibilização mensurada por indicadores da 
dimensão apresentada no Quadro 1.

Tecnologia_e_Gestao_Publica_Municipal (2ªPROVA).indd   108Tecnologia_e_Gestao_Publica_Municipal (2ªPROVA).indd   108 23/1/2010   19:03:0023/1/2010   19:03:00



TECNOLOGIA E GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL  109

Na localização do endereço dos sítios a serem analisados bus-
cou-se, primeiramente, o endereço padrão utilizado pelas adminis-
trações municipais que é: www.municipio.uf.gov.br, sendo portanto 
identifi cado o nome do município e do estado a que pertence. Par-
tiu-se deste formato padrão como primeiro endereço para se localizar 
o sítio da prefeitura e como padrão que tende a ser utilizado pelos 
usuários pela simplicidade e por tornar desnecessária a memorização 
de endereços mnemônicos. 

Em um segundo passo realizou-se uma busca por meio de fer-
ramenta de busca, para identifi car formatos secundários como, por 
exemplo, o caso do sítio, [http://www.pmnf.rj.gov.br] da Prefeitura 
de Nova Friburgo. 

Em um terceiro passo, buscou-se por sítios alternativos manti-
dos por empresas ou entidades que oferecem esse tipo de serviço às 
prefeituras, aspecto este que é considerado nos critérios de avaliação 
dos indicadores do modelo aqui proposto. 

Cabe destacar situações como a encontrada no caso do municí-
pio de Santa Salete do estado de São Paulo, que mantém seu sítio, 
enquanto da realização deste estudo, em um sítio terceirizado: www.
portalpublico.com/pmsantasalete, porém, como o endereço normal: 
www.santasalete.sp.gov.br aponta para o segundo endereço foi consi-
derado o caminho padrão, já que este pôde ser utilizado diretamente 
para acesso, não sendo, nestes casos, relevante o servidor em que está 
alocado, já que esta é uma questão tecnológica.

Uma vez identifi cado o sítio a ser analisado, buscou-se um mapea-
mento de funcionalidades presentes no sítio e que fossem relevantes 
ao processo de mensuração proposto, identifi cando-se características 
da funcionalidade e a aplicabilidade dos critérios identifi cados até 
então para aspectos similares. 

Para os casos de funcionalidades já mapeadas verifi cava-se a apli-
cabilidade dos critérios estabelecidos e eventuais ajustes ou melhorias. 

Para os casos de funcionalidades ainda não mapeadas e identifi -
cadas como relacionadas a uma das duas dimensões propostas (dis-
ponibilização de informações e interação para obtenção de serviços 
públicos) adicionou-se esta funcionalidade à lista de indicadores e 
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passou-se a avaliação da aplicabilidade dos critérios de avaliação e 
eventuais ajustes necessários. 

A partir destas fases iniciais e com base na pesquisa bibliográfi -
ca, as funcionalidades encontradas e consideradas relevantes foram 
registradas como indicadores que compõem o modelo. 

A defi nição dos critérios

Uma vez identifi cados os indicadores, buscou-se uma forma de 
caracterizar, quantitativamente, para efeito de análise qualitativa, 
em que nível se encontram o uso e a utilização das funcionalidades 
identifi cadas pelos indicadores.

A adoção de critérios previamente defi nidos para os indicadores 
permite minimizar eventuais divergências de resultados obtidos 
por diferentes avaliadores, minimizando inferências na obtenção 
de resultados, já que as regras defi nidas nos critérios podem reduzir 
diferentes interpretações de conceitos expressos nos indicadores. 

Outra vantagem da adoção de critérios previamente estabeleci-
dos é que com a disponibilização de todas as informações sobre o 
modelo e sobre a forma de avaliação de cada indicador minimiza-se 
a necessidade de cursos ou treinamentos para aplicação do modelo 
proposto, reduzindo a curva de aprendizado sobre ele.

Com relação à mensuração de uso de cada funcionalidade identi-
fi cada pelos identifi cadores, primeiramente, deve-se considerar que 
foram defi nidos identifi cadores que são resultantes da avaliação de 
outros indicadores, conforme descrito no tópico “Identifi cando os 
indicadores”, e que passam a ter como resultado o resultado médio 
dos indicadores que o compõem, lembrando que este processo pode 
se repetir em níveis hierárquicos inferiores de indicadores. 

Quanto aos indicadores que serão alvo de análise direta, ou seja, não 
são compostos por outros indicadores, adotou-se 6 (seis) níveis possí-
veis de serem identifi cados no momento de avaliação de cada indicador. 

Este número de opções foi obtido a partir de uma média de pos-
sibilidades encontradas nas diversas funcionalidades encontradas e 
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levando-se em conta que este leque de possibilidades não deveria ser 
pequeno a ponto de não diferenciar sufi cientemente níveis relevantes 
de aplicação de funcionalidades analisadas. Também não poderia ser 
grande a ponto de difi cultar a identifi cação clara de diferenças entre 
um nível e outro, que poderiam tender a ser sutis demais.

a funcionalidade foi 
encontrada? Nível = 0

Sim

Não

é possível chegar a 
ela pelo sítio ofi cial? Nível = 1

Sim

Não

permite envio de
informações pelo

usuário?
Nível = 2

Sim

Não

existe compromisso
explícito de resposta

ao usuário?
Nível = 3

Sim

Não

compartilha 
informações enviadas pelos 

usuários e possui 
push?

Nível = 4

Sim

Não

Nível = 5

Início

Fim

Figura 4. Processo de avaliação do nível de um indicador da dimensão 1:Disponibilização 
de Informações.
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a funcionalidade foi 
encontrada? Nível = 0

Sim

Não

é possível chegar a 
ela pelo sítio ofi cial? Nível = 1

Sim

Não

existe compromisso
explícito de resposta

ao usuário?
Nível = 2

Sim

Não

compartilha
dados sobre as solicitações dos

usuários e fi las?
Nível = 3

Sim

Não

compartilha 
interações dos usuários no 
processo de solicitação e 

possui tecnologia 
push?

Nível = 4

Sim

Não

Nível = 5

Início

Fim

Figura 5. Processo de avaliação do nível de um indicador da dimensão 2:Interação para 
obtenção de serviços.
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Estes seis níveis possíveis estão previamente defi nidos pelo inter-
valo de 0 (zero) a 5 (cinco) e buscou-se, para cada um destes níveis, 
manter-se uma certa homogeneidade entre os indicadores, visando 
manter a coerência dos resultados obtidos e simplifi cando a obtenção 
de resultados obtidos de valores agregados (média dos valores obtidos 
de diversos indicadores). 

Vale destacar que existem pequenas diferenças nas defi nições 
básicas dos critérios entre os indicadores da dimensão 1 (Figura 4) e 
os indicadores da dimensão 2 (Figura 5).

Assim, atrelado ao nível 0 (zero) fi cou defi nido que não foi encon-
trada opção ou referência para determinada funcionalidade no ende-
reço ofi cial da prefeitura ou em endereços secundários referenciados 
pelo sítio ofi cial ou como resultado de busca na Internet. 

Para ser considerado como de nível 1 (um), a funcionalidade só 
está disponível em endereço secundário, sem referência explícita no 
sítio ofi cial da prefeitura, não sendo, nestes casos, considerados para 
análise de níveis superiores de disponibilização da funcionalidade 
(não se verifi ca os níveis de 2 a 5) em decorrência de questões como a 
difi culdade de acesso (localização) destes sítios e ainda a preocupação 
extra que o cidadão teria em função da verifi cação da confi abilidade 
de tal recurso disponibilizado. 

Se não está no endereço ofi cial (gov.br) e nem mesmo citado no 
sítio ofi cial da prefeitura de forma clara, pode se tratar de iniciativas 
não autorizadas ou até mesmo como artifício para ações criminosas 
(fraudes, obtenção de dados sigilosos, difamação, etc.). 

Já para ser considerado como de nível 2 (dois), a funcionalidade 
deve estar disponível no endereço ofi cial da prefeitura ou em endereço 
secundário claramente referenciado no sítio ofi cial da prefeitura, 
abrindo a possibilidade de que o nível de disponibilização da fun-
cionalidade seja maior, ou seja, deve-se continuar com a verifi cação 
para analisar se o nível três é atendido.

Para que o nível 3 (três) seja analisado, signifi ca que o indicador 
já está no mínimo avaliado como de nível 2, atendendo, portanto, 
aos seus requisitos. 
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Nos indicadores da dimensão 1, deve haver opção para envio de 
informações (dúvidas, críticas, sugestões) pertinentes à funcionali-
dade representada pelo indicador. 

Para os indicadores da dimensão 2, avalia-se se esta funciona-
lidade apresenta compromisso ou pelo menos informações sobre 
uma resposta ao usuário sobre a solicitação feita, incluindo-se tempo 
estimado para este retorno. 

Se o indicador foi avaliado como de nível 3, então deve-se verifi car 
se são atendidos os requisitos do nível 4 (quatro), que, no caso dos 
indicadores da dimensão 1, devem estar disponíveis informações 
sobre a resposta às informações enviadas pelos usuários, preferen-
cialmente com a data ou tempo previsto para tal retorno. 

Para os indicadores da dimensão 2, os requisitos para obtenção 
deste nível indicam que existe possibilidade de acompanhamento de 
interações realizadas por outros usuários, e principalmente nos casos 
de solicitação de serviços, fi cam disponíveis as fi las de pendências e 
respectivas datas de entrada e situação atual (pendentes, recusadas, 
atendidas, etc.), espera-se, também, a informação sobre data possível 
de atendimento ou similar. 

Avaliar se o indicador atende ao nível 5 (cinco) signifi ca que este 
indicador já atende aos requisitos do nível 4, e para os indicadores 
da dimensão 1 deve ser possível visualizar as informações enviadas 
por outros usuários, eventuais respostas e ainda a possibilidade de 
recebimento, por e-mail, de informações sobre atualizações referentes 
ao conteúdo da funcionalidade referenciada por este indicador. 

Para os indicadores da dimensão 2, é necessário que exista possi-
bilidade claramente defi nida de consulta realizada pelos usuários nas 
informações sobre este indicador: solicitações realizadas, reclamações 
ou sugestões enviadas etc., e se possível com possibilidade de consulta 
em base de dados histórica, com defi nição de períodos disponíveis, 
bem como a exigência de possibilidade de envio de informações 
sobre a funcionalidade especifi cada pelos indicador via mensagem 
eletrônica para o endereço a ser informado pelo cidadão. 

A funcionalidade de envio de atualizações como ação da própria 
prefeitura foi encontrada em somente alguns municípios e mesmo 
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assim utilizadas para envio de boletins com notícias ou sobre decisões 
de governo, diferente portanto do que se propõe neste estudo. 

Em busca de objetividade no processo de interação com a admi-
nistração pública, propomos que o processo de envio de informações 
deva ser desenvolvido por assunto específi co para que não seja des-
cartado pelo receptor que, hoje, no modelo atual de acesso à infor-
mação, já recebe um volume de dados maior do que sua capacidade, 
principalmente em termos de tempo, pode tratar.

Porém, cada indicador mantém seus critérios específi cos, que são 
resultado da aplicação destes níveis básicos de utilização das funcio-
nalidades aplicados às características específi cas de cada indicador 
(vide Apêndice A).

A estrutura do modelo

Os indicadores para mensuração do uso das TICs pelas Admi-
nistrações Públicas Municipais para interação com a sociedade estão 
divididos em duas dimensões: 1 – Disponibilização de Informações 
e 2 – Interação para obtenção de Serviços, que respondem conjun-
tamente pelo resultado fi nal, abrindo, porém, a possibilidade de 
análises independentes em cada uma delas.

A estrutura geral destes indicadores, apresentada nos Quadros 
1 e 2, está detalhada em quadros individuais, que incluem seus res-
pectivos critérios de avaliação no Apêndice A.

Sobre a aplicação do modelo 

A coleta de dados deve ser realizada de forma independente à 
administração municipal que está sendo analisada, partindo-se da lo-
calização do sítio principal da prefeitura, que pode ser feito seguindo 
os três passos descritos no tópico “Identifi cando os identifi cadores” 
e analisando-se em seguida cada um dos indicadores que comporão 
o índice resultado das duas dimensões propostas no modelo. 
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Quadro 1. Estrutura dos indicadores para mensuração do uso de TICs por 
administrações públicas municipais na disponibilização da informação.

Indicadores da Dimensão: Disponibilidade de Informações à Sociedade
1. Disponibilização de Informações
    1.1. Informações Financeiras
        1.1.1. Orçamento
            1.1.1.1. Plano Plurianual – PPA
            1.1.1.2. Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO
            1.1.1.3. Lei Orçamentária Anual – LOA
        1.1.2. Receitas
            1.1.2.1. Tributos Arrecadados
            1.1.2.2. Recursos Recebidos
        1.1.3. Despesas
            1.1.3.1. Pagamentos efetuados pela administração pública municipal
            1.1.3.2. Recursos Repassados
    1.2. Aquisições
        1.2.1. Compras
        1.2.2. Licitações
        1.2.3. Contratos e seus aditivos
    1.3. Ofertas de Emprego
        1.3.1. Oportunidades de Emprego
        1.3.2. Concursos (acompanhamento)
        1.3.3. Contratação de Pessoal
    1.4. Dados sobre o município
        1.4.1. Plano Diretor
        1.4.2. Instrumentos relativos à Política Urbana
        1.4.3. Estrutura 
            1.4.3.1. Funcionários, alocação e organograma
            1.4.3.2. Máquinas e Equipamentos disponíveis
            1.4.3.3. Imóveis à disposição 
                1.4.3.3.1. Imóveis Próprios
                1.4.3.3.2. Imóveis Alocados 
        1.4.4. Calendário Municipal
            1.4.4.1. Eventos Culturais
            1.4.4.2. Eventos Esportivos
            1.4.4.3. Campanhas e atividades especiais
    1.5. Legislação
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Quadro 2. Estrutura dos indicadores para mensuração do uso de TICs por 
administrações públicas municipais para interação dos cidadãos no acesso aos 
serviços públicos.

Indicadores da Dimensão: Interação na obtenção de serviços 
2. Interação para obtenção de Serviços
    2.1. Solicitação de Documentos
        2.1.1.Alvarás 
            2.1.1.1. Alvará de Funcionamento
            2.1.1.2. Alvará de Construção
            2.1.1.3. Alvará de Publicidade
        2.1.2. Certidões
            2.1.2.1. Negativa de Tributos
            2.1.2.2. Valor Venal
    2.2. Solicitação de Serviços
        2.2.1. Solicitação de Serviços de Água
        2.2.2. Solicitação de Serviços de Luz e Energia Elétrica 
        2.2.3. Solicitação de Serviços de Esgoto
        2.2.4. Solicitação de Serviços de Coleta de Lixo 
        2.2.5. Solicitação de Serviços de Manutenção 
    2.3. Consulta ao Procon
    2.4. Ouvidoria
        2.4.1. Registro de Reclamações
        2.4.2. Registro de Denúncias 
    2.5. Solicitação de informações específi cas
    2.6. Caixa de Sugestões

Nesta análise deve-se levar em conta os critérios propostos para 
que se mantenha a possibilidade de comparação entre contextos dife-
rentes permitindo, assim, a comparação entre diferentes municípios 
e também entre análises realizadas ao longo do tempo.

Se determinado elemento não for encontrado no endereço da pró-
pria prefeitura deve-se verifi car se não há na página ligações para ende-
reços mantidos por terceiros e só depois, na ausência das duas situações 
anteriores, é que se deve proceder uma busca por palavras-chave como 
o nome do município e o tipo de informação ou de serviço que se busca.

Estas diferenciações de disposição da localização está prevista 
nos critérios propostos para os links e altera a identifi cação do nível 
do indicador. 

Para o registro dos resultados obtidos, foi elaborada uma planilha 
base (Apêndice C) que apresenta todos os indicadores que compõem 
o índice e que já trazem o local para identifi car o município, seu en-
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dereço ofi cial, data da pesquisa e em seguida uma lista com todos os 
indicadores, ressaltando que os que apresentam a célula da coluna 
nível destacada em amarelo não devem ser preenchidos já que são 
resultados de cálculo de outros indicadores. 

Na coluna endereço deve ser incluído o local (endereço da Inter-
net) onde foi encontrado o aspecto analisado. 

Há, ainda, uma coluna para observação em que se pode destacar 
informações específi cas sobre o indicador e ou descrever o motivo 
de enquadramento do indicador. 

Entre as facilidades que a planilha oferece, está a apresentação 
dos critérios de cada indicador que facilita no momento de realizar 
a análise. 

Outra funcionalidade é a apresentação, na célula nível de cada 
indicador, de uma lista com os valores que podem ser atribuídos 
àquele critério, minimizando possíveis erros de digitação. 

Como resultado fi nal, é apresentado na parte inferior da pla-
nilha as médias fi nais de cada dimensão, bem como o índice fi nal 
resultante. 

Ao lado desses dados é apresentado um gráfi co onde se pode 
ter uma visualização da situação de cada uma das dimensões e o 
resultado fi nal.

Uma contribuição importante que pode ser dada por cada ava-
liador é sugerir melhorias nos critérios, tanto no que diz respeito à 
forma com que estão descrito como à defi nição dos níveis, já que os 
avaliadores estando em contato direto com números sítios serão re-
ceptores de inovações que surjam nos diversos municípios, propondo 
estas atualizações não só atualizando o modelo de mensuração como 
o próprio conjunto de boas práticas a qual o modelo pretende servir.

Além da atualização dos critérios os avaliadores poderão, neste 
processo de análise, encontrar novas funcionalidades que podem vir 
a ser incorporadas ao conjunto de indicadores do modelo, assim, a 
participação do grupo gestor, citado na introdução, terá um traba-
lho constante de avaliar as propostas apresentada pelos avaliadores 
ou colaboradores diversos, na busca por um consenso sobre quais 
funcionalidades podem ser incorporadas ao modelo sem prejudicar 
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seus fundamentos básicos, que são a possibilidade de aplicação a 
qualquer município, independente do tamanho e independência do 
processo de avaliação com relação à própria administração municipal.

Durante a análise dos sítios disponibilizados ou ligados ao da 
prefeitura, pode-se, também, estar atento a projetos ou programas 
de divulgação sobre o uso e acesso às informações e serviços que 
compõem este índice. 

Esta informação pode ser utilizada para gerar um banco de suges-
tões de políticas de divulgação de funcionalidades disponibilizadas 
como mais um mecanismo de incentivo e pode e deve ser amplamente 
divulgada como sugestão para outras administrações municipais, seja 
no sítio do projeto, seja pelas instituições que venham a colaborar na 
aplicação deste modelo.

Resultados obtidos

Administrar de forma efi ciente e efi caz o volume de recurso que se 
dispõe na esfera pública pode signifi car a solução de muitos dos pro-
blemas que enfrentamos hoje, porém, somente os mecanismos atuais 
de acompanhamento e controle que temos hoje, controle horizontal, 
composto, por exemplo, pelos tribunais de contas não são sufi cientes, 
já que existem tantas possibilidades de se usurpar o erário público. 

Entendemos que somente com o acompanhamento de toda a 
sociedade, fortalecendo o controle vertical, pode ajudar nesta tarefa, 
acompanhando de perto a aplicação dos recursos e uso da estrutura 
da máquina pública.

Porém, motivar a participação popular não é tarefa fácil, exige 
convencimento de que são os seus interesses que estão em jogo e 
principalmente, e o mais importante, que seu esforço será útil.

Quanto ao convencimento sobre a relevância de sua participação 
para os seus próprios interesses, temos na disponibilização de intera-
ção para obtenção de serviços públicos1 um forte elemento motivador 

 1 Mensurado pela dimensão dois do modelo aqui proposto.
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de participação popular, já que com a disponibilização o cidadão pode 
ter a sensação de que já não depende da “boa vontade” dos agentes 
públicos, mas que seu atendimento será regido por regras claras e 
previamente estabelecidas e que cabe a cada um o acompanhamento 
dos processos dos quais participa. 

O cidadão pode passar a fazer parte do processo de gestão da coisa 
pública de forma ativa. Motivado, o cidadão pode começar a parti-
cipar de outros processos de interação, buscando mais informações 
sobre a gestão e planejamento do município2, inclusive para alimentar 
sua participação na solicitação de serviços.

Já com relação aos resultados de sua participação, o comparti-
lhamento das interações pode criar sentimento de comunidade nos 
participantes, alimentado ainda pela visibilidade de suas participa-
ções, que irão demonstrar o interesse público na forma com que está 
sendo gerida pela prefeitura. 

Esta divulgação, já é por si só um resultado do esforço de acom-
panhamento do cidadão. Resultado este que não depende de outras 
esferas e que ocorre em tempo real.

Assim, este estudo, ao propor um modelo de mensuração do 
uso de TICs na interação com a sociedade, busca contribuir para o 
aumento da visibilidade do nível de esforço que cada administração 
municipal tem empenhado na busca do fortalecimento da participa-
ção da sociedade em sua gestão.

Para os agentes públicos, procurou-se contribuir com um ponto 
de partida para análise de seus resultados na busca por um ambien-
te mais participativo e ainda oferecer um conjunto de elementos 
que pode ser utilizado como um roteiro de boas práticas, que pode 
contribuir na elaboração, no entendimento do modelo atual e no 
planejamento de futuras implementações. 

Para a área de ciência da informação, buscou-se contribuir para 
a conscientização do profi ssional da informação de sua responsabi-
lidade neste processo de busca pela transparência e de interação das 
administrações municipais e do qual ele deve desenvolver papel, 

 2 Mensurado pela dimensão um do modelo aqui proposto.

Tecnologia_e_Gestao_Publica_Municipal (2ªPROVA).indd   120Tecnologia_e_Gestao_Publica_Municipal (2ªPROVA).indd   120 23/1/2010   19:03:0023/1/2010   19:03:00



TECNOLOGIA E GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL  121

principalmente em função do conjunto de conhecimentos e compe-
tências que possui.

Buscou-se, ainda, contribuir para que outros pesquisadores da 
Ciência da Informação possam desenvolver novas pesquisas na área 
criando um referencial teórico para futuras iniciativas de implemen-
tação de funcionalidades de interação entre a sociedade e os governos, 
independentemente da plataforma tecnológica a ser utilizada. 

Para facilitar a aplicação do modelo aqui proposto, foi elaborada 
uma planilha de cálculo que contém toda a estrutura dos indicadores 
(Apêndice C).

Entre os resultados obtidos, destaca-se não só a identifi cação de 
funcionalidades oferecidas aos cidadãos que foram convertidos em 
indicadores de mensuração, mas também exemplos de iniciativas de 
busca de melhorias no processo de acompanhamento e transparência 
dos processos de gestão e que merecem destaque. 

Um desses casos é o da prefeitura de Vitória3 (ES) onde a admi-
nistração municipal criou a Comissão de Avaliação de Despesas, 
que monitora, autoriza e recusa mudanças orçamentárias, o que 
possibilitou um aumento na fi scalização e discussão sobre possíveis 
alterações no Orçamento. 

Na prefeitura do Rio de Janeiro4 (RJ) existe a distribuição de um 
boletim eletrônico com informações sobre a administração municipal. 

Na prefeitura de Petrópolis5 (RJ), o uso de recursos de usabili-
dade é um destaque e ainda o esforço para criação de um ambiente 
interativo é claro, além de vários sítios sobre transparência pública 
desenvolvidos por iniciativa dos munícipes. 

No sítio da prefeitura de Bertioga6 (SP) foi encontrada uma preo-
cupação clara em apresentar dados sobre o orçamento. 

Os casos citados acima não são únicos na disponibilização das 
funcionalidades, mas foram destacados pelo fato das funcionalidades 

 3 www.vitoria.es.gov.br
 4 www.rio.rj.gov.br
 5 www.petropolis.rj.gov.br
 6 www.bertioga.sp.gov.br
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terem sido encontradas nestes sítios antes dos demais durante este 
estudo, não cabendo aqui, portanto, identifi cação de “paternidade” 
de tais funcionalidades aos municípios citados.

Disponibilização do modelo

O resultado mais desejado pelo autor é a aplicação prática do 
modelo proposto e para que isso seja possível é necessário que se 
tenha um grupo de instituições, preferencialmente do terceiro se-
tor, e mesmo de cidadãos individualmente, que estejam dispostos 
a participar da aplicação, divulgação e continuidade deste modelo. 

Para tanto se propõe que este modelo seja divulgado, já a partir 
de sua apresentação, de forma aberta e focada na busca de uma visão 
compartilhada do modelo proposto, que possa ser analisado e gerido 
de forma democrática, incentivando, assim, a ação cidadã e a parti-
cipação do número possível de interessados no tema.

Para facilitar esta tarefa, foi elaborado um sítio7 para servir de base 
inicial de divulgação, hospedado em um servidor gratuito, portanto, 
desvinculado de qualquer instituição ou empresa, para que durante 
a fase inicial de constituição de um grupo gestor conforme descrito 
na introdução deste texto. 

A planilha para aplicação do modelo também estará disponível 
no sítio, permitindo que seja analisada e utilizada pelos interessados. 

O sítio contará ainda com uma área para download de textos 
(artigos, notícias, atualizações, manuais) sobre o modelo, resultados 
de avaliações já realizadas e para envio e visualização de dúvidas, 
sugestões e críticas.

Outra iniciativa é a editoração deste texto para que, a partir do 
seu conteúdo, seja elaborado um e-book a ser disponibilizado para 
acesso livre8.

 7 www.freewebs.com/municipiointerativo
 8 Para as questões de direito autoral, pretende-se adotar regras propostas pelo 

Creative Commons.
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