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CONCLUSÕES

Constatou-se, durante este estudo, que não é por falta de legis-
lação pertinente (ainda que carente de melhorias) ou de organismos 
de controle dentro da esfera pública que se consegue uma redução 
da corrupção ou da má gestão da coisa pública. É necessária uma 
valorização do acompanhamento do procedimento político e das 
ações dos agentes públicos.

Não há, portanto, como abrir mão da participação da sociedade 
nas decisões tomadas pelas gestões públicas em todas as esferas. E 
mais, além de participar das decisões é fundamental uma participação 
cidadã de todos na execução das ações e do dia a dia dos agentes públi-
cos, cumprindo seus deveres e cobrando seus direitos, acompanhado, 
ainda, de forma efetiva a efi cácia e efi ciência dos agentes públicos. 

Vivemos um momento de grandes transformações em que os 
recursos de Tecnologia da Informação e Comunicação tornam viável 
a construção de um novo modelo de participação da sociedade na 
gestão da coisa pública.

A esfera pública municipal pode confi gurar-se como ponto de 
partida importante para o desenvolvimento de uma cultura de par-
ticipação e de transparência na gestão pública, em que todos passam 
a se benefi ciar da visibilidade e da possibilidade de acesso ao maior 
volume possível de dados sobre a coisa pública, trazendo a percepção 
ao cidadão que a sua participação realmente pode fazer diferença 
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e que todos podem colaborar ampliando, assim, o sentimento de 
comunidade e de uso deste espaço público. 

Os gestores da coisa pública tendem a focar suas decisões no 
retorno eleitoral que terão sobre elas e não sobre os reais resultados 
que podem obter, ou seja, concluir uma obra de tratamento de esgoto 
pode resultar em diminuição de impactos ambientais e melhoria da 
saúde pública, mas depois de “enterrados os tubos” difi cilmente essas 
obras trarão retorno eleitoral como um outro investimento qualquer 
que tenha maior apelo popular. 

Esta característica não é única da área pública, consultores ou 
mesmo funcionários de empresas tendem a equilibrar suas ações 
entre a solução dos problemas e a atenção a questões que tenham 
repercussão nas políticas internas das organizações. 

A possibilidade de se mensurar o quanto se tem utilizado dos re-
cursos das TICs na construção deste novo ambiente pode incentivar 
os gestores a acelerarem o processo, já que estas iniciativas podem, 
assim, ser reconhecidas e valorizadas.

A busca pela melhoria deste novo ambiente de interação baseado 
no uso de TICs deve ser constante, e pode-se utilizar modelos, como 
o aqui descrito, como mote para alimentação de um ciclo virtuoso 
de análise e identifi cação de melhorias e inovações que passam a 
ser identifi cadas nas avaliações de sítios públicos e em seguida po-
dem ser incorporadas ao modelo, criando um processo dinâmico de 
implementação de funcionalidades para o ambiente interativo entre 
administração pública e sociedade. Tem-se, então, um modelo que 
estará sempre sob a possibilidade de novos indicadores e de critérios 
atualizados de mensuração. 

Com relação à ampliação do acesso aos dados referentes à admi-
nistração pública, as próprias forças políticas locais podem se utilizar, 
de forma positiva, deste recurso, para controlar e acompanhar os 
atos dos agentes públicos, convertendo, assim, a disputa política em 
um fator positivo para a sociedade, ajudando a coibir a corrupção 
e mesmo a busca por melhores práticas na gestão pública, já que 
a inefi ciência ou mesmo a identifi cação de atos ilícitos poderão se 
confi gurar em fatores-chave de sucesso no processo que é o ápice do 
modelo político atual que o direito ao sufrágio representa. 
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Ao disponibilizar funcionalidades, como a solicitação e acompa-
nhamentos de serviços sob a responsabilidade da administração públi-
ca, cria-se um ambiente em que o custo para o usuário para utilizar a 
tecnologia (equipamento próprio ou deslocamento até um infocentro; 
esforço para aprender a utilizar o computador e mesmo a interfacear 
com a ferramenta disponibilizada; e tempo empregado neste processo) 
passa a ser justifi cado pelo retorno obtido com a interação mais direta 
com a administração pública, facilitando e ampliando as possibilida-
des de garantir seus direitos e o atendimento de suas necessidades.

Uma outra consequência da busca por participação dos cidadãos 
por meio de ferramentas disponibilizadas por recursos tecnológicos 
é a conscientização da sociedade da necessidade de participação do 
cidadão neste novo contexto digital, em que não somente para diversão 
ou trabalho, mas também será necessário acesso à tecnologia para se ter 
uma condição plena de cidadania, gerando demanda que pode reforçar 
o próprio poder público a ampliar os esforços em programas de inclusão 
digital e os próprios cidadãos a participar efetivamente deste esforço.

Sugestões

Entre as sugestões propostas neste estudo, cabe destaque a cria-
ção de conselhos de transparência pública e combate à corrupção no 
âmbito municipal com fi nalidade de sugerir e debater medidas de 
aperfeiçoamento dos métodos e sistemas de controle e incremento 
da transparência na gestão da administração pública, e estratégias 
de combate à corrupção e à impunidade, nos moldes do criado pela 
administração federal (Brasil, 2003).

Proposta de Continuidade

Como parte da estratégia de continuidade deste estudo, pretende-
-se elaborar um plano de ação para divulgação junto a organizações 
do terceiro setor, que tenham como foco a questão da transparência e 
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a gestão da coisa pública para que se estabeleça um grupo de interes-
sados na aplicação do modelo proposto para que se possa estabelecer 
o grupo gestor do modelo. 

Mesmo as organizações que não participarem diretamente da ges-
tão do modelo poderão participar colaborando como avaliadores de 
sítios ou mesmo na divulgação dos resultados obtidos nas avaliações. 

Uma proposta de melhoria a ser analisada é a análise da possibili-
dade de inclusão de um fator de peso para cada um dos indicadores, 
adequando sua importância ao resultado fi nal obtido. 

Este quesito não foi incluído no modelo inicial por entender o 
autor que, por suas especifi cidades, deveria ser defi nido pelo con-
junto de participantes do grupo gestor com base em levantamentos 
sobre a identifi cação destes pesos, lembrando ainda que a aplicação 
dos pesos no modelo geral deverá ser mantida idêntica para todos 
os municípios analisados para que seja mantida a possibilidade de 
comparação e, portanto, só pode ser estabelecido como resultado de 
um consenso entre todo o grupo gestor. 

No capítulo 2, tópico “Divulgando dados sobre o município”, 
mais especifi camente no que diz respeito ao indicador 1.4.2 Instru-
mentos relativos à Política Urbana, são apresentados 26 itens que 
podem ser alvo de disponibilização de informações e pede-se neste 
indicador que pelo menos 5 deles sejam tratados para que o indicador 
seja considerado como atendido. 

Propõe-se uma discussão mais ampla sobre este indicador, com 
a participação de outros pesquisadores e instituições que se interes-
sem pelo tema da transparência pública para que se possa estudar 
a viabilidade de novos indicadores específi cos a partir de elementos 
contidos nessa lista de itens, como é o caso do item Plano Diretor e 
do item Orçamento.

O simples uso das TICs nas duas dimensões propostas no mo-
delo pode não ser sufi ciente para proporcionar ao usuário resultados 
proporcionais ao que se espera se não houver uma preocupação clara 
com a efi ciência e efi cácia das interfaces disponibilizadas nos portais 
públicos municipais. 

Tecnologia_e_Gestao_Publica_Municipal (2ªPROVA).indd   126Tecnologia_e_Gestao_Publica_Municipal (2ªPROVA).indd   126 23/1/2010   19:03:0023/1/2010   19:03:00



TECNOLOGIA E GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL  127

Cria-se, assim, a necessidade de análise da possibilidade de in-
clusão de indicadores que avaliem o nível de usabilidade das fun-
cionalidades avaliadas ou como alternativa, analisar a inclusão de 
um fator adicional a ser avaliado para cada um dos indicadores, da 
mesma forma que foi proposto o fator peso de relevância, que pode-
ria conferir um novo valor resultante para cada indicador analisado 
ponderado pela usabilidade da funcionalidade disponibilizada. 

Além de disponibilizar as funcionalidades de interação, a admi-
nistração municipal deve adotar um conjunto de medidas de divul-
gação sobre tais funcionalidades, inclusive no próprio sítio, medidas 
estas que poderiam ser analisadas e convertidas em um conjunto de 
melhores práticas a ser disponibilizado como parte do conjunto de 
informações sobre o modelo de mensuração. 

Pode-se, ainda, avaliar a possibilidade de identifi car elementos 
que possam ser mensurados neste conjunto de medidas adotado por 
cada administração municipal para que se possa elaborar um fator 
resultante que poderia, inclusive, ser computado no índice resultante 
do modelo aqui proposto. Este fator não foi analisado neste estudo 
por entender o autor que esta tarefa deve ser realizada por pesqui-
sador que tenha conhecimentos específi cos da área de comunicação. 

A colaboração com o grupo gestor, por meio de sugestões, deve ser 
facilitado e incentivado, e a própria utilização das TICs pode permitir 
que isso seja facilitado desde o início do processo de divulgação do 
modelo proposto, assim, ligado ao sítio deste projeto, um sítio utili-
zando o modelo Wiki será criado com o intuito de se ter um centro de 
troca de informações e de registro de conhecimento sobre o projeto. 

Talvez a mais ambiciosa das propostas de continuidade seja a 
adequação do modelo proposto a instâncias ainda mais próximas do 
cidadão, como escolas públicas, por exemplo, que apresentam tam-
bém seus problemas de transparência, tornando-se o acesso a todos os 
dados sobre a gestão escolar, geralmente restrito a alguns funcionários 
e associações de pais e mestres, disponíveis a toda a comunidade.

Espera-se que, com a contribuição das Novas Tecnologias da 
Informação e Comunicação, tenhamos o alvorecer de um novo mo-
delo de participação cidadã, no qual, mais importante que a própria 
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punição dos maus gestores, será a construção de uma sociedade que 
acompanha e controla a forma com que seus recursos públicos são 
aplicados, permitindo, assim, que possamos sonhar com menor 
desigualdade social, oportunidades iguais para todos e um serviço 
público condizente com o nível de desenvolvimento econômico que 
nossa nação atingiu.
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