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Resumo
A maioria das instituições de governo disponibiliza sites para o acesso das suas comunidades
(pessoas físicas (cidadão) e jurídicas (empresas) e demais instituições governamentais). Isto
não ocorre só no Brasil, mas em todos os países do mundo que fazem parte da network
society. Estas ações fazem parte de um conjunto de ações conhecido como governo eletrônico
ou e-gov. O objetivo deste artigo é apresentar a pesquisa de sites de Governo Eletrônico
(Egobs) que está sendo realizada pelos alunos e professores da disciplina de Informática
Jurídica da UFSC, dentro da parceria com a Rede Lefis. A pesquisa quer identificar as
características dos sites governamentais, para ver a possibilidade da efetivação da interação
com o usuário (G<>C (government to citizen and citizen to government), G<>B (government
to business and business to government)).
Palavras-chave
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Abstract
Most of government's institutions makes available sites for their communities' access (natural
persons (citizen) and juridical (companies) and other government institutions). This doesn't
only happen in Brazil, but in all of the countries of the world that are part of the network
society. These actions are part of a group of actions known as electronic government or e-gov.
The objective of this article is to present the research of sites of Electronic Government
(Egobs) that is being accomplished by the students and teachers of the discipline of Juridical
Computer science of UFSC, inside of the partnership with the Rede Lefis. The research wants
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to identify the characteristics of the government sites, to see the possibility of the efectivity of
the interaction with the user (G <> C (government to citizen and citizen to government), G <>
B (government to business and business to government)).
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1 INTRODUÇÃO
A maioria das instituições de governo disponibiliza sites para o acesso das suas comunidades
(pessoas físicas (cidadão) e jurídicas (empresas) e demais instituições governamentais). Isto
não ocorre só no Brasil, mas em todos os países do mundo que fazem parte da network
society.
Sociedade em Rede, ou network society., é um conceito cunhado por Manuel Castells,
o qual sintetiza a morfologia desta nova sociedade que se vive, onde tudo é sistêmico e
interconectado. Dentre as transformações sociais que afetam esta sociedade, destacam-se o
uso da Internet e das TICs (tecnologias da informação e comunicação) como fatores
importantes, as quais proporcionam uma maior facilidade de acesso e troca de informações
entre os diversos sujeitos individuais ou coletivos. (CASTELLS, 1999) Estas ações,
caracterizadas pelos fluxos de informações entre o governo e seus “governados” fazem parte
de um conjunto de ações conhecido como governo eletrônico ou e-gov.
No Brasil, o Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão mantém uma estrutura
para promover programas de Governo Eletrônico em cuja justificativa está
O desenvolvimento de programas de Governo Eletrônico tem como
princípio a utilização das modernas tecnologias de informação e
comunicação (TICs) para democratizar o acesso à informação, ampliar
discussões e dinamizar a prestação de serviços públicos com foco na
eficiência e efetividade das funções governamentais. No Brasil, a política de
Governo Eletrônico segue um conjunto de diretrizes que atuam em três
frentes fundamentais: junto ao cidadão; na melhoria da sua própria gestão
interna; e na integração com parceiros e fornecedores. O que se pretende
com o Programa de Governo Eletrônico brasileiro é a transformação das
relações do Governo com os cidadãos, empresas e também entre os órgãos
do próprio governo de forma a aprimorar a qualidade dos serviços
prestados; promover a interação com empresas e indústrias; e fortalecer a
participação cidadã por meio do acesso a informação e a uma administração
mais eficiente. (GOVBR, 2010)

Isto mostra a preocupação do governo brasileiro em modernizar a máquina administrativa e a
sua relação com a população e para que isto se efetive, existe a necessidade da inclusão
digital.
Na Pesquisa sobre o Uso das Tecnologias da Informação e da Comunicação no Brasil
2008 (CGIBR, 2009, p. 67) pode-se encontrar a importância do governo eletrônico no mundo
globalizado.
No contexto da economia globalizada, os governos dependem de
componentes que sirvam de elo entre os serviços públicos e o cidadão. As
TICs desempenham o papel central desses componentes, transformando-se
em uma das principais engrenagens de articulação dos processos
operacionais dos governos para o fornecimento de fluxos de informação e
de serviços públicos. Esta engrenagem, quando apoiada por um plano de
governo alinhado aos anseios da sociedade, cria o ambiente propício para a
implantação de programas de governo eletrônico. A idéia de governo
eletrônico está fortemente apoiada em uma nova visão do uso das
tecnologias para a prestação de serviços públicos, mudando a maneira pela
qual um governo interage com o cidadão, com empresas e com outros
governos. O governo eletrônico favorece a melhoria dos serviços públicos e
dos processos da administração pública, o aumento da eficiência, favorece a
integração entre os órgãos do Governo, aumenta a transparência e fomenta a
participação democrática.

Os avanços tecnológicos da TIC e da engenharia e gestão do conhecimento produzem
desafios para as empresas e para a respectiva competitividade. Igualmente, os governos, se
preocupados com os resultados que oferecem à sociedade, são instados a modernizar a própria
gestão e a apropriação dos atos, fatos e atendimentos que geram e/ou produzem. Como foi
visto, o governo eletrônico (e-gov) tem sido definido como sendo o uso intensivo da TIC para
promover um governo mais eficiente e efetivo. Isto é: para facilitar a acessibilidade ao serviço
governamental, através de um maior acesso público à informação e para fazer um governo
mais prestador de contas aos cidadãos. (BUSQUETS, 2006) Existe uma preocupação quanto à
burocracia e a colocação dos velhos modelos gerenciais nas novas ferramentas tecnológicas,
sem a devida reformulação dos procedimentos para focar o interesse do cidadão. Neste
sentido, Rover identifica que
A interação entre as novas tecnologias e o Poder Público emoldura um
momento único do qual emergem, simultaneamente, desafios enormes e
vantagens sociais incríveis. Neste contexto, o aparecimento do Governo
Eletrônico é uma decorrência das velhas e novas demandas da sociedade.
Administração Pública sempre foi vista como ineficiente e um espaço de
privilégios para alguns. Em termos de gerência significa que está repleta de
procedimentos arcaicos e formalistas, sem qualquer vinculação com a
racionalização e necessária segurança dos serviços prestados. (ROVER,
2009, pp. 18-19)

Vários sistemas administrativos e informatizados, que consistem de informações e
serviços através da interface Internet, podem ser abrangidos pelo governo eletrônico nos
seguintes sistemas:
• G2G, governo para governo;
• G2C, governo para cidadão; e
• G2B, governo para negócio (business).
O fluxo das informações pode acontecer nos dois sentidos de interesse em cada um
dos sistemas e em volumes que variam nas diversas esferas governamentais (municipal,
estadual e federal). Neste contexto de globalização, tanto o Brasil quanto os demais países da
América Latina e do mundo, investem com maior ou menor intensidade no governo
eletrônico, e consequentemente na melhoria do governo em si.
Conforme Busquets (2006) uma das primeiras intenções de conhecer o grau de
desenvolvimento do governo eletrônico está nos trabalhos do cientista político Darrell M.
West (2005) (http://www.insidepolitics.org/), que foi quem construiu um índice composto de
sete indicadores sobre os seguintes conceitos: serviços on-line, serviços eletrônicos, política
de privacidade, política de segurança, qualidade informática do site, modalidades de
financiamento e alcance público de interação. Este índice é desenvolvido desde 2001 e no
informativo de 2004, foram analisados 1.935 sites de governos de 198 países diferentes.
Com este maior envolvimento do sistema governo com os elementos que o compõe,
pode-se ressaltar que o governo eletrônico também poderia incrementar a democracia
eletrônica (e-democracia), permitindo conforme Busquets (2006):
• Incrementar a transparência do processo político;
• Elevar o envolvimento direto e participativo dos cidadãos; e
• Melhorar a qualidade na informação da opinião pessoal, abrindo novos espaços de
informação e deliberação.
A relação que até então se apresentava num só sentido G2G, G2B e G2C precisa ser
repensada, pois os novos modelos e aparatos tecnológicos permitem a experimentação de uma
demanda reprimida por uma maior interação dos usuários com seu governo. Assim ganha
força a nova relação G<>G, G<>B e G<>C.
O objetivo deste artigo é apresentar a pesquisa de Governo Eletrônico (Egobs) que
está sendo realizada pelos alunos e professores da disciplina de Informática Jurídica da UFSC,
dentro do convênio com a Rede Lefis, sediada em Zaragoza, Espanha. A pesquisa quer
identificar a existência e as características de sites governamentais brasileiros, principalmente
quanto à efetividade do uso e a possibilidade da efetivação da interação com o usuário (G<>C

(interação do governo e cidadão) e G<>B (interação do governo e das empresas)). O que se
pode antecipar, mais do que os resultados da pesquisa a qual está sendo gradativamente
implantada, é a inserção motivadora dos alunos do curso de Graduação em Direito da UFSC,
numa pesquisa mundial. No Capítulo 3 será apresentada a pesquisa do Cetic - Centro de
estudos sobre as Tecnologias da Informação e da Comunicação

2 PESQUISA DE EGOBS
Esta atividade de pesquisa faz parte do projeto mundial “Observatorio de gobierno electronico
e métricas” e é desenvolvida no âmbito da Rede Lefis (Legal Framework for the Information
Society) (http://www.lefis.org/) que é coordenada desde a Universidade de Zaragoza pelo
Professor Fernando Galindo Ayuda.
Na UFSC, contando com a colaboração dos alunos da disciplina de Informática
Jurídica, dois grupos já foram organizados durante o ano de 2009. A pesquisa abrange o nível
municipal, estadual e federal no âmbito dos poderes executivo, legislativo e judiciário. Os
professores indicam os sites governamentais a serem pesquisados e os alunos pesquisam estes
sites governamentais no Brasil, avaliam e informam as respostas no site da pesquisa:
www.egobs.org
A disciplina de Informática Jurídica aplicada em 2009/1 foi usada como referência
para o artigo “O uso das tecnologías web no ensino do direito: a experiência da disciplina
Informatica Jurídica” (RUSCHEL & ROVER, 2009). Nele são avaliada as ferramentas Web
utilizadas na disciplina, como o Blog e o Moodle, bem como o desenvolvimento e a aplicação
da pesquisa de Egobs.
Juntamente à execução da pesquisa, a UFSC está se tornando um ponto de destaque na
Rede Lefis, e com isto um investimento de infraestrutura de equipamentos e pessoal já está
sendo realizado no ambiente do Centro de Ciências Jurídicas da UFSC.

Fig. 01 Fonte: http://www.egobs.org/index.php?lang=brazilian

Conforme a apresentação da Fig 01 o objetivo fundamental do Observatório EGOBS
(Observatório de Governo Eletrônico) é o estudo independente das características das
atividades de governo eletrônico. O E-gov é entendido como a organização e sistemas
(informatizados) que são necessários para a administração pública atender suas obrigações
com os cidadãos e empresas com a ajuda e através das facilidades que as TICs (tecnologias da
informação e comunicação) possibilitam. Os estudos colocam especial ênfase na confirmação,
através do estudo de casos concretos, se as atividades são realizadas com respeito às normas,
procedimentos e princípios das leis, incluindo o direito à participação nestas atividades pelo
cidadão, empresas e instituições, e, especialmente, se isto satisfaz a regulação da proteção dos
dados pessoais e segurança das comunicações eletrônicas.
As atividades do EGOBS partem de projetos concretos propostos pelos investigadores
que colaboram com o Observatório. EGOBS é uma iniciativa da Rede de Governo Eletrônico
coordenada desde 2003 pela Universidade de Zaragoza na Espanha e em cujas atividades
participam as Universidades de Burgos e Valladolid (Espanha), a Universidade de Münster
(Alemanha) e a Queen’s University de Belfast (Grã Bretanha), pela parte européia. Os

membros americanos são a Universidade Nacional de La Plata (Argentina), a Universidade
Diego Portales de Santiago do Chile, a Universidade de Havana (Cuba) e a Universidade da
República de Montevidéo (Uruguai). A Associação para a Promoção das Tecnologias da
Informação e dos Negócios Eletrônicos (APTICE, www.aptice.org), sediada em Zaragoza,
colabora com as atividades do Observatório. O Observatório é parte da Legal Framework for
the Information Society (LEFIS).
Desde Janeiro de 2009 o Observatório tem infraestrutura de pessoal e material para o
desenvolvimento de suas atividades na Ibero-Latino-America na Universidade Federal de
Santa Catarina (UFSC) no sul do Brasil.

Fig 02 Fonte: http://www.egobs.org/index.php?option=com_content&task=view&id=26&Itemid=69

A Fig 02 apresenta um recorte somente para as pesquisas que foram realizadas no ano de
2009 pelas turmas da UFSC. A proposição de objetivos (proposal da Fig 02) de parceria e
pesquisa feita pelo Prof. Galindo diz o seguinte
1. Actividad permanente.- El personal técnico en Florianópolis (U. de S C) y
Zar auxiliará a la prueba de la metodología sobre análisis de productos de
Admón. Electrónica desarrollada y probada por el grupo de Zaragoza en los

últimos años. También permitirá construir una página web con material
docente conjunto que sirva para todos los estudiantes de ambas
Universidade que sean alumnos de los profesores participantes. Parte básica
de esta información será la Librería Digital LEFIS en español y portugués
que completará a la Librería Digital LEFIS, de contenido en inglés
fundamentalmente (www.lefis.org). A este material se accederá con la
infraestructura de clave pública LEFIS que constituirá una entidad de
registro en Iber en la U. de S C. El personal técnico mantendrá la
actualización de la red a lo largo de todo el año. La información de la red
mantendrá parte pública accesible a cualquier persona y parte privada
referida a: información del profesorado, e información referente a cursos o
unidades docentes en las que participen profesores y alumnos
2.- Durante los meses de abril y mayo de cada año se producirá en España lo
siguiente: --Estancias durante dos semanas de tres investigadores brasileiros
con el fin de realizar las siguientes actividades. --Participar en cursos de
grado y postgrado relacionados con
Admón. electrónica impartidos por la Universidad de Zaragoza
(inicialmente), durante una semana --Participar en reuniones a celebrar en
Zaragoza o en otras ciudades españolas en sedes de las Universidades con
las que se tiene relaciones (están en la red LEFIS)
3.- Durante los meses de oct. y nov. de cada año se producirá en Brasil lo
siguiente: --Estan. durante dos semanas de tres invest. españoles con el fin
de realizar las siguientes actividades. --Participar en cursos de grado y
postgrado relacionados con Admón electrónica impartidos por la U. de
Santa Catarina (inicialmente), durante una semana --Participar en reuniones
a celebrar en Florianópolis o en otras ciudades brasileñas en sedes de las
Univ. con las que se tiene relaciones. EGOBS2009 (2009)
Os objetivos deste convênio mostram que além da realização da pesquisa, está previsto a participação
e intercâmbio de alunos e professores envolvidos na pesquisa e nas atividades de governo eletrônico
em eventos acadêmicos, tanto na Espanha quanto no Brasil.

Fig 03 Fonte: http://www.lefis.org/app/courses/course/view.php?id=116
A Fig 03 mostra os sites governamentais brasileiros que foram pesquisados e avaliados no ano de
2009. A pesquisa é composta de 3 fases que precisam ser cumpridas pelo pesquisador com seu

respectivo preenchimento no site da pesquisa:
Fase0 – Busca dos dados nos Institutos Nacionais de Estatística dos países
correspondentes;
Fase1 – Busca de dados em base de dados documentais, buscadores, listas; e
Fase2 – Análise dos sites.
A primeira pesquisa na UFSC ocorreu em 2009/1 com 10 sites pesquisados. Em
2009/2 são 17 sites, ainda não totalmente compilados. Os principais resultados observados até
agora indicam que o ponto forte é que todos os órgãos possuem site. É interessante mencionar
que o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) está fazendo uma campanha para a
instrumentalização e padronização dos sites referentes às instituições do judiciário. Neste

sentido todos os órgãos já incorporaram ao seu nome de domínio na internet o sufixo
“jus.org”. Por exemplo o site do Tribunal de Justiça de Santa Catarina na Fig 04 (abaixo)
passou a ser www.tjsc.jus.br , mas que ainda pode ser acessado em www.tj.sc.gov.br .
Algumas considerações negativas dos sites pesquisados estão listadas aqui:
•

Os sites são páginas de exposição e não permitem interação;

•

Os sites refletem ideologia política e promovem os gestores pessoalmente;

•

O usuário não tem controle das informações (reclamações) que faz ao órgão

competente através da interface do sistema;
•

Os sites apresentam informação demasiada e há links “quebrados”;

•

A acessibilidade não é boa principalmente quanto à navegabilidade;

•

Os sites possuem documentos antigos que não são atualizados;

•

Os sites mudam seu layout sem prévio aviso ou alertas aos usuários;

•

O acesso se torna lento em determinados períodos;

•

O suporte ao usuário site não mantêm um nível de diálogo de acordo com o

usuário leigo;

Fig 04

Fonte: www.tjsc.jus.br

A Fig 04 mostra o site do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, o qual segue o padrão do
CNJ. Por exemplo, a opção da Consulta Processual dá acesso a algumas informações
protocolares que constam do Banco de Dados do SAJ (sistema de administração do
judiciário).

3 PESQUISA CETIC
O Centro de Estudos sobre as Tecnologias da Informação e da Comunicação - CETIC.br - é
responsável pela produção de indicadores e estatísticas sobre a disponibilidade e uso da
Internet no Brasil, divulgando análises e informações periódicas sobre o desenvolvimento da
rede no país. Sua principal publicação é a “Pesquisa sobre o uso das Tecnologias da
Informação e da Comunicação no Brasil” (CGIBR, 2009) a qual foi aplicada em 2005, 2006,
2007 e 2008. A pesquisa de 2008 foi disponibilizada em 2009. Ela se divide em duas partes:
TIC domicílios e usuário e TIC Empresas.

O Grupo de Estudos em Governo Eletrônico da UFSC tem utilizado estas publicações
como referência para suas pesquisas. É importante ressaltar que esta foi uma fonte de
informações para a pesquisa de EGOBS discutida no Capítulo 2 deste artigo, a qual foi
utilizada pelos alunos para informar as questões da Fase 0 da pesquisa de Egobs. Portanto, as
resposta mantiveram uma padronização.
A pesquisa do CETIC torna-se complementar à pesquisa do EGOBS, pois ela relata a
opinião dos usuários (domésticos e empresas) sobre os sites e os serviços de governo
eletrônico. Serão relacionadas aqui as principais questões aplicadas sobre governo eletrônico.
Na análise sobre a proporção de indivíduos que utilizava a internet, e que utilizou
governo eletrônico nos últimos 12 meses (onde as pessoas que responderam tinham 16 anos
ou mais), resultou que 25% já tinham utilizado serviços de e-gov, enquanto 75% não havia
utilizado. (CGIBR, 2009, p. 262). Além de mostrar que o uso de e-gov tem possibilidade de
crescer, também mostrou que o conceito de governo eletrônico já é algo corriqueiro.
Aqueles que responderam que já tinham usado serviços de governo eletrônico
CGIBR (2009, pp. 263-268) citaram como mais usados as seguintes facilidades:
•

Consultar o CPF – Cadastro de Pessoa Física

•

Buscar Informações sobre como emitir documentos (RG, CPF etc.)

•

Emitir documentos (certificados, atestados, comprovantes etc.)

•

Obter certidões negativas

•

Obter licenças e permissões

•

Fazer declaração de Imposto de Renda

•

Obter informações sobre impostos e taxas

•

Fazer pagamento de IPVA, multas, licenciamento de veículos

•

Fazer pagamento de taxas de serviços públicos

•

Fazer pagamento de IPTU e outros impostos

•

Buscar informações sobre Previdência Social

•

Fazer inscrição/ cadastro na Previdência Social

•

Buscar informações sobre benefícios sociais

•

Solicitar serviços junto à Previdência Social

•

Buscar informações sobre direito do consumidor

•

Consultar pontos na carteira de habilitação e multas

•

Consultar andamento de atos processuais na Justiça

•

Buscar informações sobre veículos roubados

•

Fazer Boletim de Ocorrência

•

Fazer inscrição em concursos públicos

•

Buscar informações sobre empregos

•

Buscar informações sobre serviços públicos de educação

•

Buscar informações sobre direitos do trabalhador

•

Buscar informações sobre serviços públicos de saúde

•

Fazer matrículas em escolas ou instituições de ensino

•

Participar em fóruns, chats, votações etc. relacionados ao Governo

•

Marcar e/ou agendar consultas médicas

•

Fazer denúncias

Neste caso é interessante ressaltar, que os sites de governo eletrônico, disponibilizam os
serviços mencionados acima. O interessante é que a maioria deles se refere a buscar e
consultar, o que demonstra que a interação com o usuário é pequena. Os pagamentos
realizados, quase sempre se referem somente à emissão de guias, já que a realização do
pagamento necessita de um intermediário bancário, o qual fica no site de um banco.
Os cidadãos também manifestaram porque, mesmo usando a internet, não usariam os
serviços de governo eletrônico. (CGIBR, 2009, pp. 277, 278):
•

Prefiro fazer o contato pessoalmente

•

Preocupação com proteção e segurança dos meus dados

•

Usar a Internet para contato com a administração pública é muito complicado

•

Os serviços de que eu preciso são difíceis de encontrar

•

Os serviços de que eu preciso não estão disponíveis na Internet

•

O custo de acesso é muito caro

•

Dificilmente recebo retorno (resposta) às minhas solicitações

•

Os serviços de que eu preciso estão disponíveis na Internet, mas não é possível

completar a transação
Apoiando os problemas elencados acima, a pesquisa de Egobs mostrou que os sites são de
difícil entendimento, o que prejudica a localização dos serviços, principalmente para o usuário
iniciante. A pesquisa do Cetic concluiu que “as interações Governo-cidadão realizadas na
Internet (G2C) ainda são tímidas.” CGIBR (2009, p. 70)
A pesquisa de Egobs observou mas não distinguiu os serviços para as pessoas física e
jurídicas. A pesquisa do Cetic faz uma distinção padronizada. Listados abaixo estão os
principais serviços de governo eletrônico utilizados na internet pelas empresas. (CGIBR,
2009, pp. 335-339)

•

Consultar FGTS da empresa

•

Fazer pagamentos on-line de impostos, taxas etc.

•

Consultar PIS/ PASEP

•

Enviar declaração de Imposto de Renda

•

Buscar informações sobre ICMS e/ou ISS

•

Buscar informação sobre COFINS

•

Buscar informação sobre IPI

•

Consultar a situação fiscal e dívida ativa

•

Consultar Cadastro Nacional de Informações Sociais

•

Consultar a Relação Anual de Informações Sociais RAIS

•

Buscar informações sobre importação e exportação

•

Buscar informações sobre empréstimo para micro e pequenas empresas

•

Consultar o cadastro de Inscrições Estaduais

•

Buscar informações ou obter licenças e permissões

•

Buscar informações sobre como registrar um negócio

•

Buscar informações sobre fechamento da empresa

•

Consultar informações sobre licitação eletrônica

•

Cadastrar empresa para participar de licitação eletrônica

•

Submeter propostas de licitação/ Pregão eletrônico

•

Adquirir bens ou serviços de organizações governamentais (leilão)

A exemplo das consultas do usuário pessoa física, novamente percebe-se que o que mais se
faz nos ditos sites de governo eletrônico é a busca de informações e emissão de documentos.
Analisando o grau de complexidade, talvez a ação que seja mais complexa é “Submeter
propostas de licitação/ Pregão eletrônico”, a qual requer um grande número de documentos
anexados eletronicamente e a apresentação detalhada de propostas que atendam as licitações.
O sistema de Pregão eletrônico já está em pleno uso no Brasil, e os governos que não
possuem estrutura para realizá-lo podem terceirizar este serviço informatizado.
A pesquisa Cetic identificou que “Além de colaborar com o aumento da arrecadação e
com a melhora na eficiência da máquina pública, as interações Governo-empresa (B2G)
contribuem para otimizar os processos da cadeia de valor, tornando- a mais ágil e menos
custosa.” CGIBR (2009, p. 71) Desta forma, a integração dos sistemas das instituições facilita
o entrosamento das partes, agilizando o processo, evitando erros, e diminuindo custos.
Mesmo que tenha que ser aprimorada, principalmente com a abrangência da população
pesquisada, e a inclusão de itens que se referem a treinamento específico sobre informática e

o uso da internet, a pesquisa do Cetic é a principal referência hoje sobre o uso das TICs no
Brasil.

4 CONCLUSÃO
Como vimos, um das preocupações dos organizadores da pesquisa de Egobs é com
visibilidade dos resultados, e neste sentido, eles serão publicados no site do Egobs e toda
pessoa interessada pode conhecer e opinar sobre esta experiência. Desta forma, aquilo que é
pesquisado na UFSC ganha visibilidade e expressão internacional. A consolidação destes
dados analíticos colhidos pelos alunos do Direito da UFSC irá ajudar a montar o mapa do
governo eletrônico mundial. Por outro lado, estes dados servem de elementos para pesquisa e
produção de artigos.
O sites pesquisados permitem uma interação limitada com os usuários, sendo que os
dados que constam nas web page apresentam informações de natureza político institucional
que relevam as ações de competência do órgão e assuntos de divulgação institucional. Os
aplicativos quanto ao Governo Eletrônico propriamente dito ainda são incipientes.
Percebe-se que o uso da tecnologia da informação e do conhecimento via rede ainda é
modesto, necessitando de maiores investimentos por parte das organizações que façam frente
às necessidades de novas demandas visando tornar a Administração Pública mais eficiente
com relação ao atendimento às necessidades dos Administrados. Além da infraestrutura física
e de pessoal, é necessário uma ação em massa de inclusão digital, a qual pode e deve passar
não só pela escola formal, mas também pelo uso de telecentros pelas pessoas de mais idade,
que encontram-se aposentadas. Com isso pretende-se melhorar os serviços prestados pela
chamada “Sociedade da Informação”, expandindo seus serviços pautados na administração
eletrônica, o que reduziria os custos com a burocracia tradicional do

Estado e abriria um

universo de novas possibilidades na efetivação da administração pública digital.
O que se percebe é que as facilidades nos sites pesquisados, os quais podem ser
chamados de portais, têm crescido, aumentando as funcionalidades possíveis para os usuários
do sistema, o que além de permitir um maior nível de acessibilidade aos serviços públicos, via
modalidade de Governo Eletrônico, também gera maior visibilidade e transparência aos atos
da Administração.
Na análise feita nos sites de natureza governamental, percebe-se que cada vez mais o
governo eletrônico adquire contornos de ser um instrumento de promoção da cidadania, tendo
como referência os direitos coletivos de um lado, e por outro a incorporação da participação

democrática e o direito a acesso a serviços via rede como direito de todos, indistintamente, e
naquilo que for possível de maneira integrada com outros níveis de governo e de poderes.
Conforme Darrell West (2005, iv e v (prefácio)) o governo não está usando na sua
plenitude as vantagens que a tecnologia oferece
In this research, I examine the extent to which e-government has
transformed the public sector, what the factors are that dictate the extent of
change, and the ramifications of e-government for public performance and
democracy. Basically, I suggest that e-government falls more within a
model of incremental change than transformation. Using data on the
content of government websites, citizen and bureaucrat attitudes towards egovernment, expenditure data, case studies, an email responsiveness test,
and aggregate multivariate analysis, I argue that like many past
technologies, the Internet’s effect has been mediated by a variety of political
forces. Factors such as group conflict, bureaucratic setting, and budget
scarcity have slowed the rate of innovation and made it difficult for egovernment to take advantage of the Internet’s revolutionary potential. This
limits the transformational scope of the Internet and slows the diffusion of
information technology.

Assim como Darrell West, pode-se apontar que esta dificuldade para a efetivação do governo
eletrônico ocorre devido à mediação de uma variedade de forças políticas, tais como conflitos
de grupo e interesses políticos (pessoais e partidários), a burocracia estabelecida que barra a
inovação, a escassez de orçamento (para a continuidade dos investimentos iniciados) e a
cultura existente. Desta forma, a implementação da inovação é lenta e torna difícil para o
governo eletrônico incorporar o potencial revolucionário da Internet. A principal questão é a
cultural, na medida em que é preciso compreender que as tecnologias ou as escolhas
tecnológicas são produtos de relações sociais, fortemente marcadas por padrões e
determinações construídas ao longo da história da comunidade e dos indivíduos. (ROVER,
2009)
Por outro lado, o CGIBR (2009, p. 70) considera que “embora o governo eletrônico
esteja avançando na oferta de serviços públicos eletrônicos, a população brasileira ainda não
faz uso efetivo de toda a sua potencialidade”. O Comitê atribui isto, à exclusão digital
existente no Brasil, principalmente nas camadas mais pobres, os quais são os potenciais
usuários a acessar os serviços de governo e os subsídios para famílias pobres, como o
programa bolsa-escola e o bolsa-família.
Desta forma, se a população está à margem do processo do governo eletrônico, estaria
muito distante ainda a e-democracia, a qual foi preconizada como uma das possibilidades do
governo eletrônico por Busquets (2006), Darrell West (2005) e Mezzaroba (2009). É
extremante importante criar políticas públicas e mecanismos que promovam a universalização

do acesso à Internet e da melhoria dos sistemas informatizados e da renovação das estrutura
governamentais.
Enfim, para acompanhar e medir a efetivação do governo eletrônico é necessário muita
atividade de pesquisa, a exemplo da pesquisa de Egobs e do Cetic apresentadas neste
documento. O envolvimento dos acadêmicos nesta atividade, a qual utiliza densamente as
ferramentas e o ambiente da Internet, o fará mais responsável pelo futuro das instituições
nesta network society.
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