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RESUMO 

Esta tese analisa como vem ocorrendo a implementação do e-government nos municípios do 

estado do Rio Grande do Sul/Brasil a partir do início desse século. Em um primeiro momento, 

a pesquisa identifica o grau de maturidade alcançado pelo e-government em municípios do 

estado e, posteriormente, analisa as correlações existentes entre as variáveis de ordem política, 

tecnológica e social desses municípios e o seu estágio de desenvolvimento do e-government. 

Adotou-se, como referência do estudo, o modelo de maturidade utilizado pela ONU para a 

composição do E-Government Development Index (EGDI), o qual foi adaptado para a 

realização da pesquisa em nível municipal. A partir da utilização do software estatístico SPSS, 

identificou-se as correlações existentes entre as variáveis das dimensões analisadas e os estágios 

de maturidade de e-government. Utilizou-se o teste da variância (ANOVA), com post hoc Tukey 

e nível de significância de p  0,05. Os resultados da pesquisa demonstraram que os municípios 

estudados estão preponderantemente utilizando o e-government como meio de comunicação e 

informação e não como forma de prestação de serviços e/ou de interação com os cidadãos. 

Nesse sentido, a investigação apontou que ainda há uma oferta reduzida de serviços 

disponibilizados de forma on-line aos cidadãos, impedindo que esses se beneficiem dos 

recursos da internet para acessar os serviços públicos e participar mais ativamente do 

planejamento e da gestão municipal. Identificamos, na revisão bibliográfica, que os governos 

municipais têm enfrentado muitas dificuldades com relação à implementação do e-government, 

em função das expectativas elevadas da população, da falta de recursos e de pessoal capacitado, 

da desconfiança dos cidadãos quanto à segurança e à privacidade das operações e do 

analfabetismo e exclusão digital. As análises dos resultados revelaram que o e-government tem 

evoluído gradualmente nos municípios do estado do Rio Grande do Sul para uma presença mais 

transacional e integrada, seguindo o exemplo trilhado anteriormente pelo Governo Federal e 

pelos governos estaduais em relação ao uso das tecnologias e à busca de uma maior sofisticação 

organizacional. Entretanto, em nível das gestões municipais, o e-government ainda não avançou 

a ponto de possibilitar a participação dos cidadãos nos processos de planejamento e de 

deliberação das prioridades públicas.  

 

Palavras-chave: Avaliação de governo. Tecnologia da informação. Modelo de maturidade. 

Governo eletrônico.  

 

 



ABSTRACT 

 

This thesis analyzes how the implementation of e-government has been occurring in the 

municipalities of the state of Rio Grande do Sul / Brazil since its inception. At first, the research 

identifies the degree of maturity reached by e-government in municipalities of the state and, 

later, analyzes the existing correlations between the political, technological and social variables 

of these municipalities and their stage of development of e-government. As a reference to the 

study, the maturity model used by the UN for the composition of the E-Government 

Development Index (EGDI) was adopted, which was adapted for conducting research at the 

municipal level. From the use of SPSS statistical software, we identified the correlations 

between the variables of the analyzed dimensions and the maturity stages of e-government. The 

variance test (ANOVA) was used, with Tukey post hoc and a significance level of p  0,05. The 

research results showed that the municipalities studied are predominantly using e-government 

as a means of communication and information and not as a form of service provision and / or 

interaction with citizens. In this sense, the research pointed out that there is still a reduced supply 

of services available online to citizens, preventing them from benefiting from the resources of 

the Internet to access public services and participate more actively in municipal planning and 

management. We have identified in the bibliographic review that municipal governments have 

faced many difficulties regarding the implementation of e-government, due to the high 

expectations of the population, lack of resources and trained personnel, distrust of citizens about 

security and privacy operations and illiteracy and digital exclusion. The analysis of the results 

revealed that e-government has gradually evolved in the municipalities of the state of Rio 

Grande do Sul for a more transactional and integrated presence, following the example 

previously traced by the Federal Government and the state governments regarding the use of 

technologies and the organizational sophistication. However, at the level of municipal 

management, e-government has not yet advanced to the point where citizens can participate in 

the planning and deliberation of public priorities. 

 

Keywords: Government assessment. Information Technology. Maturity model. 

Electronic government. 
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1. INTRODUÇÃO  

 

 

As políticas públicas no Brasil, após a Constituição Federal de 1988, passaram a 

adotar um viés participativo, prevendo várias instâncias para viabilizar a participação de 

representantes da sociedade civil nas suas distintas fases (planejamento, implementação, 

controle social e avaliação). Esse processo alterou a relação entre Estado e sociedade civil em 

todos os níveis da Federação, a partir da criação de inúmeros fóruns, conferências, conselhos, 

orçamentos participativos, entre outros arranjos institucionais. Esse período também ficou 

marcado pela crise fiscal, a qual diminuiu a capacidade de gasto dos governos e provocou um 

aumento da pressão social por maior eficiência na gestão pública. O Programa de Reforma do 

Estado de 1995, concebido pelo então ministro Bresser Pereira sob a influência do movimento 

da Nova Gestão Pública (New Public Management), representa bem esse momento, pois 

preconizava a realização de reformas orientadas para o mercado, a adoção de medidas de ajuste 

estrutural e fiscal e mudanças na administração pública, de forma a torná-la mais eficiente. 

Os municípios ganharam novas responsabilidades nesse contexto, sobretudo em 

relação à implementação das políticas públicas, o que trouxe novas demandas para a gestão 

municipal em termos de assistência social, meio ambiente, habitação, saneamento, produção 

agropecuária, abastecimento alimentar, educação, saúde, entre outros (ARRETCHE, 1996; 

SOUZA, 2004). Passaram a ter responsabilidades em conjunto com a União e o Estado, as quais 

passaram a ser exercidas em cooperação entre as três esferas de poder, por meio da transferência 

de recursos, ou pela cooperação técnica (ARRETCHE, 1996). 

Os desafios que se apresentaram aos municípios levaram a uma busca cada vez 

maior pela eficiência e eficácia de suas ações, tanto na relação com a União e o Estado quanto 

com os cidadãos e na prestação de serviços públicos. Nesse processo de busca por melhora 

constante, os governos municipais passaram a utilizar cada vez mais os recursos de tecnologia 

de informação e comunicação. Desde então, as tecnologias de informação e comunicação por 

parte do governo, mais conhecidas como governo eletrônico (e-government), vêm sendo cada 

vez mais utilizadas nas três esferas de poder. Embora esteja mais desenvolvido por parte do 

Governo Federal, o e-government expandiu-se para o nível estadual e o municipal. 

No caso brasileiro, o desenvolvimento do e-government em nível municipal passa a 

ocorrer a partir do ano de 2000, principalmente para responder às necessidades de maior 

eficiência administrativa e prestação de serviços on-line para os cidadãos. Esse processo 
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também foi influenciado pelas ações do Governo Federal, que lançou, no ano de 1999, o 

programa chamado Sociedade da Informação no Brasil (SocInfo), que tinha por objetivo a 

“construção de um projeto estratégico, de amplitude nacional, para integrar e coordenar o 

desenvolvimento e a utilização de serviços avançados de computação, comunicação e 

informação e de suas aplicações na sociedade” (TAKAHASHI, 2000, p. 5). 

Cabe salientar, no entanto, que o desenvolvimento do e-government nos municípios 

não ocorreu de forma equânime, nem no mesmo ritmo que nas esferas estadual e federal. Por 

mais que se tenha avançado em sua implementação, com grandes investimentos em tecnologia 

para aumentar e melhorar a entrega de serviços por meios eletrônicos, ainda se sabe pouco sobre 

os impactos e os resultados associados aos projetos de e-government e sua capacidade de 

produzir tais transformações organizacionais (LUNA-REYES; GIL-GARCIA; ROMERO, 

2012). Isso tem levado os gestores públicos a se preocuparem com processos de avaliação que 

permitiam mensurar como o desenvolvimento do e-government vem ocorrendo. Por isso, faz-

se necessário avaliar como essa política vem sendo implementada nos distintos municípios e 

quais os fatores que têm influenciado no seu desenvolvimento.  

Num primeiro momento de nossa investigação, buscamos identificar o papel do e-

government no processo de planejamento do governo municipal e de interatividade com a 

sociedade. Entretanto, nos deparamos com algumas limitações quanto ao seu uso, as quais 

passamos, agora, a relatar.  

Nossa intenção inicial consistia em investigar o uso do e-government como 

instrumento democrático na elaboração e execução do Plano Plurianual (PPA)1 na esfera 

municipal, visto que, conforme Premchand (1993), tendências mundiais apontavam que as 

iniciativas de descentralização, combinadas com as reformas dos sistemas fiscais 

intergovernamentais, estavam despertando o interesse no aprimoramento dos processos de 

planejamento e orçamento a fim de buscar alinhá-los com os orçamentos nacionais e 

subnacionais. 

Nosso principal objetivo era, então, compreender se a adoção do governo eletrônico 

pelos municípios do Rio Grande do Sul para a implementação e execução dos PPAs 

possibilitava a ampliação dos níveis de participação democrática da população. 

                                                 
1 O Plano Plurianual é uma lei de iniciativa do Poder Executivo, que dispõe sobre a necessidade de 

estabelecer, de forma regionalizada, as diretrizes, os objetivos e as metas da Administração pública federal para as 

despesas de capital e outras delas de correntes e para as relativas aos programas de duração continuada. 
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Durante a elaboração do instrumento de pesquisa, entramos em contato com os 

gestores de alguns municípios para melhor compreender como era feito o planejamento 

municipal e de que forma o e-government estava sendo utilizado nesse processo. Entretanto, 

constatou-se, logo de início, que o e-government não estava sendo utilizado pelos gestores 

municipais na elaboração do PPA, o que inviabilizava a investigação. A principal justificativa 

era de que o e-government estava ainda em um estágio inicial e não existiam ferramentas que 

permitissem a integração da sociedade no planejamento municipal. 

Com o propósito de ter acesso a mais informações, entramos em contato com a 

Federação das Associações de Municípios do Rio Grande do Sul (FAMURS)2. Explicamos a 

proposta da pesquisa e buscamos identificar informações que pudessem contribuir com a 

investigação. Entretanto, não existia nenhuma base de dados que pudesse ser utilizada.  

Após debate mais amplo sobre o uso do e-government, na esfera municipal, 

realizado com os colaboradores do setor de pesquisa da FAMURS, concluímos que poderíamos 

trabalhar em conjunto para levantarmos mais informações sobre as condições do e-government 

nos municípios gaúchos. Para tal, poderíamos partir da investigação de qual o nível de 

maturidade do e-government nos municípios e quais fatores poderiam estar relacionados com 

esse aspecto. 

Celebramos uma parceria entre a FAMURS e o Programa de Pós-Graduação em 

Desenvolvimento Regional (PPGDR) da Universidade de Santa Cruz do Sul, no qual 

formalizamos os aspectos da pesquisa, e, a partir desse momento, concentramos nossos esforços 

na nova direção, iniciando uma pesquisa bibliográfica sobre formas de avaliação do e-

government. Encontramos diferentes modelos para tal fim e optamos pelo modelo utilizado pela 

Organização das Nações Unidas (ONU) para medir o E-Government Development Index 

(EGDI) ou índice de desenvolvimento do governo eletrônico. Optamos por esse modelo por 

estar sendo utilizado desde o ano de 2003 para medir o e-government em todos os países 

integrantes da ONU. 

Pelo fato de o modelo de avaliação utilizado pela ONU se aplicar ao nível nacional, 

construímos um novo modelo a partir de algumas adaptações para que pudesse ser aplicado na 

esfera municipal. Além disso, incluímos ao modelo uma forma de avaliar os fatores que 

                                                 
2 Para mais informações, ver http://www.famurs.com.br/ 
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poderiam estar relacionados com o nível de maturidade do e-government a partir das próprias 

dimensões do conceito de e-government: tecnológica, política e social. 

Para fins de validação do modelo, realizamos algumas pesquisas de centros de 

estudos especializados que estivessem envolvidos no desenvolvimento de instrumentos para a 

avaliação do e-government. Nessa investigação, encontramos o Center for Technology in 

Government (CTG) da Universidade de Albany, em Albany, NY.  

O Centro de Tecnologia em Governo (CTG) da Universidade de Albany, fundado 

em 1993, é um premiado centro de pesquisa aplicada reconhecido mundialmente por subsidiar 

o governo e o serviço público por meio de inovações em tecnologia, política e gestão. Colabora 

com 150 agências governamentais, 66 empresas privadas, 66 instituições acadêmicas e 38 

organizações sem fins lucrativos. Tem mais de 120 guias, relatórios e recursos on-line emitidos 

para apoiar o trabalho de profissionais do governo e mais de 300 artigos acadêmicos publicados 

dentro do campo de pesquisa sobre inovação de tecnologia de informação e comunicação em 

organizações governamentais. 

Após contato com alguns pesquisadores do CTG, submetemos o projeto da pesquisa 

e conseguimos aprová-lo para a realização de um intercâmbio de estudos por seis meses, na 

modalidade estágio de doutorado sanduiche, com bolsa CAPES. Para o desenvolvimento do 

trabalho, tivemos a colaboração do professor Ramon Gil-Garcia, então Diretor de Pesquisas do 

centro. O período de estudos no CTG possibilitou, a partir do contato com vários pesquisadores 

integrantes do staff do CTG e outros pesquisadores visitantes, que fossem agregadas melhorias 

significativas ao trabalho por meio de importantes contribuições. 

A primeira contribuição se deu sob forma de revisão da literatura. Os pesquisadores 

do CTG possuem centenas de publicações na área de gestão pública e fizeram várias sugestões 

de obras que poderiam contribuir para a pesquisa. Essas leituras foram fundamentais para 

aprimorar a revisão bibliográfica e construir o modelo teórico de avaliação do e-government. 

A segunda contribuição desse período de estudos no CTG refere-se à possibilidade 

que tivemos de estabelecer um contato direto com os pesquisadores do próprio Centro e também 

com pesquisadores visitantes. Isso possibilitou a apresentação do projeto e discussões que 

enriqueceram o desenvolvimento do modelo.  

A terceira grande contribuição foi a oportunidade de apresentar, no quarto mês de 

pesquisa, o projeto a todos os pesquisadores do CTG. Tal atividade permitiu identificar pontos 
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frágeis do estudo, o que resultou no aprimoramento do modelo e da estrutura de apresentação 

dos resultados. 

A partir dessa breve contextualização dos vários aspectos que envolveram esta 

pesquisa, descrevemos a seguir o modo como a estruturamos e desenvolvemos, partindo da 

contextualização em que a temática se ancora: o uso das tecnologias de informação e 

comunicação pelo governo municipal.  Optou-se por essa temática porque as tecnologias de 

informação e comunicação ou e-government não tem alcançado plenamente a sua promessa de 

maior eficiência, efetividade e de uma administração pública mais democrática. 

As tecnologias da informação e comunicação têm se revelado fundamentais na 

sociedade do conhecimento e se tornaram presentes na vida das pessoas e nos processos 

organizacionais. Têm sido utilizadas cada vez mais, tanto pelos cidadãos e empresas quanto 

pelo poder público. Entre as causas que têm motivado essa adesão às novas tecnologias, estão 

a oferta de serviços transacionais on-line e a praticidade oferecida pela criação desses ambientes 

virtuais (LUNA-REYES; GIL-GARCIA; ROMERO, 2012).   

O uso das tecnologias de informação e comunicação tem provocado muitas 

mudanças no setor público, no sentido de modernizar a gestão pública por intermédio da 

utilização de ferramentas que permitam aferir desempenho, eficácia, transparência, controle e 

qualidade do gasto público e prestação de contas. Nesse sentido, a utilização dessas tecnologias 

tem gerado a expectativa de que a sua adoção possa impulsionar a administração pública em 

relação a esses aspectos, além de construir um novo padrão de relacionamento entre cidadãos, 

empresas e governo (GAETANI, 2005; LAIA et al., 2011).  Como referido por Castells (2000), 

as tecnologias de informação e comunicação se configuram em um dos pilares do 

desenvolvimento social contemporâneo. Dessa forma, a habilidade das sociedades em dominá-

la implica a velocidade de seu desenvolvimento e, embora não seja a tecnologia quem 

unicamente determina a mudança social e a evolução das nações, ela incorpora a capacidade de 

transformação das sociedades.  

Numa visão otimista, pode-se perceber a tecnologia da informação e comunicação 

como capaz de provocar mudanças na forma como os serviços públicos são ofertados e 

acessados, levando os cidadãos a desenvolverem novos hábitos e expectativas sobre a prestação 

de mais e melhores serviços on-line. Constata-se, também, a utilização da tecnologia de 

informação e comunicação em muitos outros setores da sociedade. O aumento do número de 
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usuários de internet3 e das compras on-line4 é um fator que confirma isso. As exigências fiscais 

do Governo Federal como a nota fiscal eletrônica, por exemplo, também têm contribuído para 

a criação de uma infraestrutura mais apropriada par o uso dos recursos on-line.  

Como afirma Silcock (2001), as boas experiências com os serviços on-line estão 

aumentando as expectativas dos cidadãos de que melhores serviços sejam oferecidos por seus 

governantes. Cada vez mais, as pessoas estão se acostumando com os recursos e as facilidades 

que são oferecidos pela iniciativa privada, fazendo com que soluções precárias ou pouco 

efetivas não sejam mais aceitas. Por exemplo, os cidadãos passaram a exigir um “ponto único 

de acesso” para a utilização dos serviços públicos, da mesma maneira que encontram em outras 

plataformas disponibilizadas no mercado. 

Esse processo de incorporação das tecnologias de informação e comunicação pelo 

governo tem sido referenciado, nas mais diversas literaturas, como governo eletrônico (e-

government), governo digital ou governo on-line (HEEKS, 2002; NORRIS, 2005; LUNA-

REYES; GIL-GARCIA; ROMERO, 2012). 

Conforme Silcock (2001), o e-government afeta aqueles aspectos relacionados às 

formas pelas quais os governos prestam os serviços aos cidadãos. Não se trata apenas de 

tecnologia, de processos de negócio ou de recursos humanos. Trata-se, sim, da conversão de 

todas essas áreas de maneira combinada, estando o cidadão no centro desse processo. O que 

determinará o quanto de valor o e-government pode trazer aos cidadãos e ao próprio governo 

será a maneira como o governo alcançará a integração de todos esses componentes, sendo que 

a tecnologia, crucial para fazer tudo isso possível, não deverá ser a maior das preocupações. 

Nas palavras do autor: 

The explosive entry of technology into every aspect of life has changed how people 

live, how they work, how companies do business—and how governments serve their 

people. For the first time since the creation of the modern welfare state, there is now 

a real opportunity to ‘reinvent’ government. With the help of the big IT vendors, 

                                                 
3 No Brasil, o número de usuários de internet tem tido um aumento significativo nos últimos anos. A 

última pesquisa do Comitê Gestor da Internet no Brasil revelou que, em 2015, esse número chegou a 102 milhões 

de usuários (58% da população)3, com um ritmo de crescimento acima de 5% em relação ao ano anterior. As 

pessoas pertencentes às classes sociais mais altas utilizam mais a internet, sendo que 95% da classe A acessa a 

internet, 82% da classe B, 57% da classe C e 28% da classe D/E. Quanto à forma como a internet é utilizada, 56% 

da população brasileira usa a internet por meio do telefone celular. Essa proporção era de 31% em 2013 e de 47% 

em 2014.    
4 O crescimento do número de usuários da internet tem levado o número de consumidores que fazem 

compras pela internet a aumentar também. O valor do segmento saltou de R$ 14,8 bilhões em 2008 para R$ 51 

bilhões em 2013, um aumento de quase 250% em cinco anos. Em 2016, o e-commerce brasileiro faturou o total de 

R$ 53,4 bilhões - crescimento de 11% em relação a 2015. Para 2017, a previsão era a de que o setor alcançasse R$ 

59,9 bilhões, segundo a Associação Brasileira de Comércio Eletrônico (ABComm). Até a conclusão desta tese, 

esses números não haviam sido divulgados. 
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governments are realising that by applying the same principles and technologies that 

are fuelling the e-business revolution, they can achieve a similar transformation. The 

result: the emergence of e-Government. Simply stated, e-Government is the use of 

technology to enhance the access to and delivery of government services to benefit 

citizens, business partners and employees. It has the power to create a new mode of 

public service where all public organizations deliver a modernised, integrated and 

seamless service for their citizens. The relationship is no longer just a one-way ‘us-

versus-them’ proposition; rather, it is about building a partnership between 

governments and citizens (SILCOCK, 2001, p. 88). 

 

 

Em termos mundiais, os debates sobre o e-government ganharam força com os 

movimentos de reforma e de modernização da administração pública que se iniciaram no final 

do século XX (FOUNTAIN, 2001; HEEKS, 2002). 

Desde o final do século XX, o e-government passou a assumir mundialmente um 

papel importante enquanto política pública e como ferramenta para o desenvolvimento de 

políticas públicas. Entretanto, é a partir do ano de 2003 que a Organização das Nações Unidas 

(ONU) passou a compartilhar informações sobre o desenvolvimento e a implantação de 

programas de e-government em todos os seus países membros (UNPAN, 2016). A realização 

desse trabalho passou a se dar num intervalo de dois anos e contribuiu para que todos os países 

associados pudessem ter uma fonte de informações sobre o desempenho do e-government em 

seus países. 

No Brasil, as ações de e-government passaram a ser estruturadas no final da década 

de 1990, sob a denominação de “governo eletrônico” (e-Gov). A finalidade era de passar a 

utilizar as tecnologias da informação e comunicação com o propósito de democratizar o acesso 

à informação, ampliar o debate e a participação popular na construção das políticas públicas e, 

também, aprimorar a qualidade e a efetividade dos serviços e das informações.  A 

implementação do e-government foi uma iniciativa do Governo Federal voltada a ampliar a 

interatividade e a participação política nos processos do Estado e facilitar a navegação e o 

acesso a portais e serviços do governo, possibilitando a integração, a transparência e o 

atendimento às demandas da sociedade (BRASIL, 2016). 

Na última pesquisa realizada em 2016, o Brasil ocupava a 51ª posição no ranking 

mundial e a 4ª posição no ranking dos países da América do Sul5 (1º Uruguai, 2º Argentina, 3º 

Chile, 4º Brasil). Essa classificação foi obtida a partir da avaliação do uso das tecnologias de 

informação e comunicação como facilitadoras do acesso a vários serviços públicos, como, por 

                                                 
5 Para maiores informações, consultar http://puc-riodigital.com.puc-rio.br/Texto/Pais/Pesquisadores-

discutem,-em-congresso-na-PUC,-a-internet-como-incremento-a-participacao-politica-

25890.html#.Vmc_B_krLIU 
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exemplo, a emissão de guias e pagamentos de impostos e outras solicitações diversas (UNPAN, 

2016). 

As últimas pesquisas realizadas pela ONU apontaram que há um número crescente 

de países que estão utilizando as práticas do e-government para viabilizar o envolvimento dos 

cidadãos, melhorar a gestão de recursos públicos e tornar os processos e ações do setor público 

mais rápidos, transparentes e menos onerosos (UNPAN, 2016). Esse é um fenômeno que tem 

ocorrido em todas as esferas de governo, sendo que, na esfera federal, tem ocorrido de forma 

mais expressiva. 

No Brasil, iniciativas recentes para mensurar o e-government (em todas as esferas 

federativas) têm sido realizadas pelo Centro de Estudos sobre as Tecnologias da Informação e 

da Comunicação (CETIC.br), o qual, desde 2013, tem desenvolvido uma pesquisa mais 

específica para identificar a existência de infraestrutura, nas diversas instâncias 

governamentais, quanto à gestão de tecnologia de informação e comunicação, à presença dos 

órgãos públicos na internet e nas redes sociais, bem como à disponibilização  de informações e 

mecanismos de interação on-line para a sociedade (CGI, 2016). 

Ao verificar os resultados das pesquisas sobre como o e-government tem sido 

implementado e se desenvolvido nas diferentes esferas de governo, constatamos que os 

resultados têm se revelado inferiores ao que havia sido previsto no início deste século, quando 

se constituiu uma aposta otimista quanto à incorporação das novas tecnologias de informação 

e comunicação. O consenso mundial é de que esse processo está ainda em fase de consolidação 

(NORRIS; REDDICK, 2013), no entanto, o desenvolvimento do e-government tem ocorrido de 

diferentes formas, de acordo com a realidade de cada país e de sua própria estrutura. Em nossa 

revisão de literatura, encontramos um maior número de estudos voltados para a esfera nacional.  

Segundo estudos da área (NORRIS; REDDICK, 2013; LUNA-REYES; GIL-

GARCIA; ROMERO, 2012; ZOO; LEE; YOON, 2012), no contexto mundial, o e-government 

se encontra na fase inicial do que foi considerado como uma grande revolução na gestão pública 

– não tendo ainda concretizado o que se previu quanto à redução de custos, a partir de mudanças 

na infraestrutura governamental, e à produção e entrega de serviços e informações. Por outro 

lado, observa-se, também, que houve um rápido crescimento das tecnologias consideradas 

necessárias para o desenvolvimento dos serviços eletrônicos e do número de usuários de 

internet. Em outras palavras, os recursos tecnológicos não se apresentam como fator limitante 

para o desenvolvimento do e-government. 
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Tal contexto revela que, por mais que o debate sobre o e-government tenha se dado 

intensamente nos últimos anos, ainda existem lacunas que precisam ser compreendidas. Isso se 

efetiva principalmente se pensarmos o e-government enquanto uma política pública 

desenvolvida na esfera municipal, espaço onde ancoramos o desenvolvimento desta tese. 

Esse trabalho está voltado, sobretudo, para a avaliação do nível de maturidade do 

e-government e para a compreensão dos principais fatores que têm influenciado na 

implementação e no desenvolvimento do e-government nos municípios do estado do Rio 

Grande do Sul. O problema de pesquisa busca elucidar por que o e-government não tem 

alcançado plenamente a sua promessa de maior eficiência, efetividade e de uma administração 

pública mais democrática? Para responder a essa questão, buscou-se avaliar o estágio de 

desenvolvimento do e-government em nível municipal e identificar as variáveis das dimensões 

política, tecnológica e social correlacionadas aos distintos estágios em que esse se encontra. 

Além disso, procurou-se analisar em que medida o e-government tem fornecido meios para a 

participação dos cidadãos nos processos democráticos. 

A tese que se defende é que é possível avaliar a maturidade do e-government a 

partir de um conjunto de fases sequencias e das dimensões tecnológica, política e social. Para 

tal, construímos um modelo voltado à mensuração do desenvolvimento do e-government na 

esfera municipal e à identificação das variáveis que se encontram correlacionadas aos seus 

distintos graus de evolução. Acredita-se que esse modelo possa contribuir para com o 

desenvolvimento regional e auxiliar na tomada de decisão dos gestores públicos municipais 

quanto à estruturação e à democratização das informações, de modo que possam ser acessadas 

por todos os envolvidos no processo de planejamento do e-government. Conforme Secchi 

(2013), os modelos constituem ferramentas importantes para dar conta da complexidade de 

análise das políticas públicas, pois permitem classificar os conteúdos, os atores, os estilos e as 

instituições, dentro de um processo político. Podem ser vistos como uma estratégia para 

simplificar fenômenos que se mostram muito complexos, ajudando na compreensão dos 

elementos essenciais daquilo que se pretende investigar e contribuindo, dessa forma, para 

viabilizar a realização de comparações intersetoriais entre distintos níveis de governo ou, até 

mesmo, entre diversos países.  

Dessa forma, acredita-se que o modelo proposto nesta tese pode contribuir para o 

aprimoramento dos serviços públicos por meio do entendimento do contexto em que a política 

pública ocorre e da sua colaboração para o processo de tomada de decisões dos gestores 

públicos municipais. A investigação foi dividida em duas partes principais, a saber: i) a 
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identificação do estágio ou nível de maturidade do e-government conforme o modelo utilizado 

pela ONU; e ii) a identificação e a compreensão sobre os fatores que influenciam no 

desenvolvimento do e-government, a partir da sua correlação com diferentes variáveis 

agrupadas nas dimensões presentes no conceito de e-government (tecnológica, política e social) 

e incorporadas ao modelo.  

Os modelos podem ser utilizados como um mecanismo de monitoramento e 

avaliação de políticas públicas de e-government e, conforme a OECD (2011), os resultados 

decorrentes de sua aplicação podem contribuir para que se verifique o andamento de políticas 

públicas, ou seja, para que se verifique se as ações do governo estão atingindo os objetivos 

propostos na sua formulação, e também para fornecer informações sobre as áreas que 

necessitam de melhorias.  

De acordo com o modelo conceitual de estatísticas da sociedade da informação da 

OCDE (2011), os indicadores do e-government podem ser obtidos por meio do próprio governo 

(supply-side) ou por meio dos cidadãos e empresas (demand-side) que utilizam os serviços de 

e-government. Trabalhamos com o supply-side, visto a necessidade de se reunir informações na 

perspectiva interna, ou seja, do lado do governo, do desenvolvimento do e-government. 

A tese encontra-se estruturada em cinco capítulos, mais a conclusão. Nos primeiros 

três capítulos, abordamos os conceitos de políticas públicas, e-government e avaliação do e-

government. Nos dois capítulos seguintes, discutimos o e-government no contexto brasileiro e 

apresentamos os resultados da pesquisa e, na sequência, a conclusão. 

O primeiro capítulo esclarece o que são políticas públicas, como elas são constituídas e 

de que forma podem ser avaliadas. Discorre-se sobre as inter-relações existentes entre Estado, 

política, economia e sociedade. O e-government é uma política pública que tem sido debatida 

mundialmente e, no Brasil, passa a ser debatida após a década de 2000, primeiramente em nível 

nacional e, na sequência, em nível das demais esferas federativas.  

No segundo capítulo, apresenta-se o conceito de e-government e o modo como este 

está relacionado com o setor público. Para isso, contextualiza-se historicamente o surgimento 

do e-government e descreve-se as diversas abordagens que procuraram constituir a sua 

definição. O capítulo apresenta as características do e-government, os atores envolvidos em seu 

escopo e os seus eventuais benefícios e desafios. Também apresenta-se o conceito de public 

value, o qual enfatiza a importância de se utilizar o e-government a partir dos interesses da 

população e não das ofertas da tecnologia por si mesmas. Na sequência, apresenta-se as 
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discussões que têm se dado a partir do uso do e-government como instrumento de 

democratização, o que tem sido considerado, por vários autores, como um dos estágios finais 

do e-government. Por fim, aborda-se os desafios considerados relevantes para se viabilizar uma 

efetiva participação dos cidadãos e fortalecer a democracia por meio do e-government. 

O terceiro capítulo está voltado para a temática da avaliação do e-government num 

debate conceitual realizado mundialmente. Discorre-se sobre as razões que justificam os 

esforços para a avaliação do e-government e seus desafios. Retoma-se as diferentes abordagens 

que têm sido utilizadas ao longo dos anos para avaliar o e-government e de que forma elas 

foram estruturadas. Por fim, descreve-se as pesquisas que foram realizadas com a finalidade de 

avaliar o e-government na esfera local. 

O quarto capítulo retoma o início do uso das tecnologias de informação e 

comunicação pelo governo brasileiro, considerando os importantes acontecimentos 

tecnológicos e políticos que antecederam o surgimento da internet e do próprio conceito de e-

government no país. Além disso, o capítulo apresenta informações sobre os desafios do e-

government no Brasil e dados estatísticos sobre a realidade brasileira reunidos nos últimos anos.  

O quinto e último capítulo está dividido em duas seções principais, uma referente à 

exposição da metodologia utilizada para a construção do modelo de análise e outra relacionada 

à descrição e à análise dos resultados da investigação. Na primeira seção, apresenta-se os 

aspectos metodológicos relacionados ao referencial teórico da pesquisa e a classificação do 

modelo de avaliação do e-government e sua estrutura, detalhando cada uma de suas dimensões 

e sua forma de aplicação. Na sequência, apresenta-se o delineamento e a classificação da 

pesquisa, seus integrantes e o instrumento de pesquisa. Por fim, discorre-se sobre a forma como 

se procedeu para realizar a coleta e a análise dos dados e a interpretação dos resultados. Na 

segunda seção, analisa-se os resultados da pesquisa realizada nos municípios do estado do Rio 

Grande Sul, a partir da aplicação do modelo de avaliação do e-government. 

Ao final, a conclusão traz uma síntese dos principais resultados da pesquisa e a 

contribuição desse novo modelo para os gestores públicos quanto ao recurso metodológico e 

informacional que tanto pode ser utilizado para melhor compreensão do contexto do e-

government quanto para seu planejamento



2. O ESTADO E AS POLÍTICAS PÚBLICAS 

 

Com este capítulo, buscamos esclarecer o que são Políticas Públicas, como elas são 

constituídas e como são avaliadas. Dessa forma, organizamos o presente capítulo em tópicos 

que abordam os diferentes conceitos de Estado e Governo, bem como suas relações, o conceito 

e os tipos de políticas públicas. Além disso, também apresentamos o ciclo das políticas públicas, 

com ênfase na fase de avaliação e nos instrumentos que podem ser utilizados para sua 

mensuração.  

As políticas públicas repercutem na economia e na sociedade a partir de inter-relações 

entre Estado, política, economia e sociedade. Estão presentes nas mais diferentes esferas de 

governo e da sociedade, o que tem despertado o interesse de pesquisadores de disciplinas como: 

economia, ciência política, sociologia, antropologia, geografia, planejamento, gestão e ciências 

sociais aplicadas, entre outras.   A  relação  desse  tema   com  a  tese  se  dá em razão de que o 

e-government é uma Política Pública que tem sido mundialmente debatida desde o início da 

década de 1990. No Brasil, iniciou, no final da década de 1990, em nível nacional, e, desde 

então, tem se estendido às demais esferas federativas. 

O e-government enquanto política pública permeia as diversas áreas de atuação do 

Estado, ora sendo enfatizado como a própria Política Pública voltada à incorporação dos 

recursos de tecnologia de informação e comunicação por parte do governo, ora como 

instrumento de apoio para o desenvolvimento de outras políticas públicas  de apoio às ações do 

Estado. 

Em nossa pesquisa, focamos na eficácia da Política Pública, e buscamos identificar seu 

nível de alcance, especificamente no que refere à Política Pública de e-government, e avaliar o 

quão próxima está de seus objetivos, pois, conforme Ceneviva e Farah (2012), a avaliação de 

políticas públicas é uma importante ferramenta para aprimorar a eficiência dos gestores 

públicos, o gerenciamento de qualidade e o controle social do desempenho das ações do 

governo. A seguir, iniciamos nossa abordagem sobre o tema a partir dos papéis do Estado e do 

Governo. 
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2.1 O papel do Estado e do Governo 

No último século, foi possível perceber uma série de esforços mundiais no sentido de 

melhorar as condições de vida em sociedade, em especial no que tange ao papel do Estado nesse 

processo. Dentro desse contexto, um ponto que tem se mostrado consensual é o de que cabe ao 

Estado desenvolver instrumentos que contribuam para o desempenho de seu papel social, seja 

por meio de iniciativas de ordem estrutural para dar conta das demandas sociais, seja por meio 

de ações mais específicas que possam atender de maneira apropriada às necessidades dos 

cidadãos.  

O Estado pode ser definido como o conjunto de instituições permanentes, tais como 

órgãos legislativos, tribunais, exército e outras que não formam um bloco monolítico e que 

possibilitam a ação do governo.  Já o governo pode ser definido como um conjunto de 

programas e projetos que atores sociais (políticos, técnicos, organismos da sociedade civil e 

outros) propõem para a sociedade como um todo (HÖFLING, 2001). 

O Estado tem passado por uma série de reformas e reestruturações ao longo dos anos, 

principalmente a partir do início do século XX, quando o papel estatal passa a ser continuamente 

questionado, tanto por intervir demais quanto por intervir de menos. As intervenções do Estado 

estiveram pautadas por medidas econômicas e políticas que afetaram a administração pública 

em geral e, por consequência, a forma como os países se desenvolveram e promoveram o 

desenvolvimento. Embora o papel do Estado seja também o de facilitar para que a economia 

nacional se torne internacionalmente competitiva, a regulação e a intervenção continuam 

necessárias, na educação, na saúde, na cultura, no desenvolvimento tecnológico e nos 

investimentos em infraestrutura que capacitem os agentes econômicos a competir a nível 

mundial (BRESSER-PEREIRA, 1996). 

Na concepção de Ferreira (2006), compete ao Estado garantir à população direitos 

fundamentais que lhe permitam viver com dignidade e harmonia, de modo integrado ao meio 

social e ao meio ambiente, bem como que lhe permitam preservar esse meio.  O papel do Estado 

tende a ser o de sujeito personificado na dinâmica social, encarregado de produzir bens e 

serviços de interesse coletivo ou outorgando direitos a outros segmentos sociais.  

O Estado viabiliza as garantias básicas por meio de políticas que se referem a “um 

conjunto articulado de decisões do governo visando fins previamente estabelecidos a serem 

atingidos através de práticas globalmente programadas e encadeadas de forma coerente” 
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(FERREIRA, 2006, p.15) e de Políticas Públicas que, por sua vez, referem-se à “intervenção 

estatal nas mais diferentes dimensões da vida social”, que são ações que têm como finalidade 

produzir um impacto direto sobre o bem-estar dos cidadãos (FERREIRA, 2006).   

Os cidadãos se organizam de forma a desenvolver uma participação ativa e estabelecer 

mecanismos de representatividade que acontecem por meio de interlocutores coletivos que 

surgem da própria sociedade civil. É algo voluntário que acontece mesmo sem a exigência do 

Estado. É pela participação que se viabiliza o contato entre os cidadãos e as instituições 

públicas, de maneira que essas possam considerar os interesses e as concepções político-sociais 

no processo decisório (JACOBI, 1989). Conforme o autor, é essa representação cidadã ou 

governamental que desenvolve as políticas que passam a orientar as ações do Estado. Nesse 

contexto é que o tema políticas públicas ganha maior enfoque, a partir da compreensão de que 

tais políticas estão relacionadas às ações dos governos que atuam no Estado. 

De acordo com Bobbio (1998), o Estado, enquanto instituição, é gerido pelos governos, 

que, em diferentes tempos, assumem a responsabilidade de governar e atender às necessidades 

institucionais e às demandas sociais. Os governos é que são responsáveis por definirem e 

implantar políticas públicas com a participação de outras instituições no processo decisório. 

Também há de se considerar que o Estado nem sempre opta por políticas definidas 

exclusivamente por aqueles que estão no poder. 

Para Ferreira (2006), as políticas públicas partem de demandas sociais formuladas a 

partir de reivindicações, pressões e persuasão dos diversos sujeitos sociais envolvidos. Ainda 

assim, a ação do Estado é quase sempre no sentido de hierarquizá-las, privilegiando alguns 

desses sujeitos conforme interesses, posições ou lugares. 

As Políticas Públicas são construídas, sobretudo, com a participação efetiva das pessoas 

e o resultado da luta contínua de interesses, os quais, em algum momento, fazem parte de 

interesses individuais, e, em outros, dos interesses coletivos. Essa articulação pode ser melhor 

compreendida a partir dos conceitos de grupos de interesse, de pressão e lobbying (BOBBIO, 

1998). 

Esses conceitos se tornam importantes a partir do momento em que se considera a 

elaboração das políticas públicas pelos partidos ou governos que estão no poder.  Isso se 

justifica em razão de que os grupos de pressão controlam os partidos, indo além do 

financiamento de suas atividades, chegando a decidir significativamente tanto o recrutamento 
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dos dirigentes quanto o tipo de política a seguir e a atuar. Para Ekstein e Apter apud Bobbio 

(1998, p. 391), 

[...] a política é o processo por meio do qual os valores sociais são indicados 

imperativamente; este é feito por meio de decisões; as decisões são produzidas por 

atividades; cada atividade não está separada das outras, mas essa massa de atividades 

tem tendência comum a respeito das decisões; esta massa de atividades são os grupos; 

assim, a luta entre grupos (ou interesses) determina o tipo de decisões que devem ser 

tomadas. 

Enquanto ao Estado competem as questões estruturantes e a configuração de um 

ambiente capaz de produzir as políticas públicas, às quais cabe dar conta das ações do governo 

que, por um grupo ou por outro, são implementadas de forma constante e dinâmica, produto 

dos próprios integrantes do governo ou da interação desses com a sociedade. A seguir, 

descrevemos em mais detalhes o que são as políticas públicas. 

2.2 Políticas públicas 

Para falarmos sobre políticas públicas, é importante que façamos, inicialmente, uma 

breve contextualização de seu surgimento enquanto área de conhecimento. De acordo com 

Souza (2006), a área de políticas públicas surge como uma subárea da Ciência Política voltada 

a produzir reflexões acadêmicas e propostas de intervenção acerca das ações empreendidas 

pelos governos. 

Para Souza (2006), a Ciência Política se desenvolveu a partir de três linhas de estudo. 

A primeira estava empenhada no estudo das instituições, focada nas ações para limitar a tirania 

e as paixões inerentes à natureza humana. A segunda linha de estudos focava nas instituições 

locais, entendendo que essas possuíam a virtude cívica para promover o “bom” governo. A 

terceira linha de estudos estava voltada ao estudo do mundo público, ou seja, ao entendimento 

de por que os governos optam por determinadas ações. No entendimento da autora, essa terceira 

linha de estudo é que dá origem à área de políticas públicas. Seu surgimento tem ênfase nos 

estudos sobre a ação ou produção dos governos, a qual é regida por pressupostos de que, em 

democracias estáveis, ações dos governos são passíveis de ser i) formuladas cientificamente e 

ii) analisadas por pesquisadores independentes. 

Para Frey (2000), a Ciência Política faz a distinção entre três abordagens: i) o 

questionamento clássico que se refere ao sistema político como tal e pergunta pela ordem 

política certa ou verdadeira, ou seja, o que é um bom governo e qual é o melhor Estado para 

garantir e proteger a felicidade dos cidadãos ou da sociedade; ii) o questionamento político que 
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se refere à análise das forças políticas cruciais no processo decisório e; iii) as investigações 

voltadas aos resultados que um dado sistema político vem produzindo, consistindo na avaliação 

das contribuições que certas estratégias escolhidas podem trazer para a solução de problemas 

específicos. 

Para o autor, é o último questionamento que se refere ao campo específico das políticas 

públicas. Além disso, ressalta que o interesse da análise de políticas públicas não se restringe 

apenas a aumentar o conhecimento sobre planos, programas e projetos desenvolvidos e 

implementados pelas políticas setoriais, pois pretende analisar a inter-relação entre as 

instituições políticas, o processo político e os conteúdos de política com o arcabouço dos 

questionamentos tradicionais da Ciência Política. 

Outro aspecto que reafirma a relação das políticas públicas com a Ciência Política é o 

de que, antes de serem consideradas como subárea, as políticas públicas foram consideradas 

pela Ciência Política como outputs do sistema político, chamando a atenção dos pesquisadores 

aos inputs, ou seja, às demandas e às articulações de interesse. A ênfase dos estudos era 

focalizada nos processos de formação das políticas públicas, refletindo o status privilegiado que 

os processos decisórios desfrutavam junto aos profissionais da área. A definição das próprias 

políticas públicas passou a ser vista como unidade de análise, o que gradualmente conferiu 

destaque aos aspectos dinâmicos do chamado policy process e aos distintos atores, estatais e 

não estatais, usualmente envolvidos (RADAELLI, 1995). 

De acordo com Souza (2006), entre os fatores que contribuíram para que o campo do 

conhecimento de políticas públicas ganhasse mais destaque a partir das últimas décadas, assim  

como as regras e modelos que regem sua decisão, elaboração, implementação e avaliação, 

destacam-se  os seguintes: i) as políticas restritivas quanto ao gasto público que passaram a 

compor a agenda da maior parte dos países, em especial a dos países em desenvolvimento; ii) 

as novas visões sobre o papel do governo quanto à sua interferência no mercado, as quais, por 

sua vez, implicaram na substituição das políticas keynesianas do pós-guerra por políticas 

restritivas de gasto; e iii) as dificuldade de impulsionar o desenvolvimento econômico e de 

promover a inclusão social em detrimento da complexidade em se formar coalizões políticas 

em condições de desenhar as políticas necessárias. 

Quando reunimos estudos que têm abordado essa temática e consideramos o aspecto 

temporal, identificamos que as políticas públicas enquanto área de conhecimento tiveram 

origem em diferentes períodos no século passado, ganhando maior evidência a partir da década 
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de 1970. Nos Estados Unidos, teve início ainda na década de 1950. Na Europa, avançou a partir 

da década de 1970 (FARIA, 2005). No Brasil, os estudos sobre políticas públicas são ainda 

recentes, destacando-se a partir dos anos de 1980 (TREVISAN; BELLEN, 2008; ARRETCHE, 

2006; SOUZA, 2006). 

Para Souza (2006), não há uma única definição para o significado de políticas públicas. 

Na medida em que foram avançando os estudos sobre a temática por diferentes autores, foram 

incorporados diferentes conceitos, mas que convergem de maneira complementar. Entre as 

definições, estão: i) de que é um campo dentro da política que estuda as ações do governo à luz 

das questões públicas; ii) um conjunto de ações do governo que irão produzir efeitos 

específicos; iii) a soma das atividades dos governos, que agem diretamente ou por meio de 

delegação, que influenciam a vida dos cidadãos; iv) algo que o governo escolhe fazer ou não 

fazer; v) decisões ou análises que implicam respostas sobre quem ganha o quê, por que e que 

diferença faz. 

Para Secchi (2013), entre os questionamentos relacionados à falta de consenso sobre o 

conceito de políticas públicas, estão: i) se as políticas públicas são elaboradas apenas por atores 

estatais ou também por atores não estatais; ii) se estão relacionadas com a omissão ou a 

negligência; e iii) se estão relacionadas apenas a diretrizes estruturais no nível estratégico ou se 

diretrizes operacionais também podem ser consideradas políticas públicas. A seguir, 

destacamos em mais detalhes esses questionamentos apontados pelo autor. 

No que tange ao primeiro questionamento, os autores que abordam a questão da 

elaboração de políticas públicas por atores estatais ou não estatais podem ser divididos em duas 

correntes doutrinárias: uma que defende a abordagem estatista, outra que defende abordagens 

multicêntricas quanto ao processo de elaboração das políticas públicas (SECCHI, 2013). 

Os que defendem a abordagem estatista entendem que as políticas públicas são 

exclusivamente produto de atores estatais, ou seja, em sua concepção, o que determina se uma 

política é pública ou não é a personalidade jurídica do ator que a elaborou (SARAIVA, 2007; 

BUCCI apud SECCHI 2013; HOWLETT; RAMESH; PEARL, 2013). Os estatistas até 

admitem que exista a influência de outros atores no processo de elaboração e implementação 

das políticas públicas, mas não admitem que esses possam deliberar e definir as políticas 

públicas (SECCHI, 2013). 
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Os autores que defendem a abordagem multicêntrica negam que as políticas públicas 

sejam produtos exclusivos de atores estatais. O entendimento desse grupo é o de que esse é um 

processo que acontece de forma interativa entre diferentes atores, como por exemplo, os 

próprios atores estatais, organizações não governamentais, organizações privadas, entre outros 

(REGONINI; HAJER apud SECCHI, 2003). 

Para Secchi (2013), no que tange ao aspecto normativo, o Estado tem um papel 

importante que deve ser reforçado pelo fato de lidar com problemas distributivos, assimetrias 

informativas e outras falhas de mercado. Entretanto, do ponto de vista analítico, o Estado não 

seria o único a elaborar as políticas públicas. Dessa forma, o autor considera a multicêntrica a 

abordagem mais apropriada. Uma das principais razões é que o enfoque dessa abordagem é 

mais interpretativo e menos positivista quanto ao que vem a ser uma política pública. Nas 

palavras do autor: 

A essência conceitual de Políticas Públicas é o problema público. Exatamente por isso, 

o que define se uma política é ou não pública é a sua intenção de responder a um 

problema público, e não se o tomador de decisão tem personalidade jurídica estatal ou 

não estatal. São os contornos da definição de um problema público que dão à política o 

adjetivo “pública” (SECCHI, 2012, p. 5). 

Quanto ao segundo questionamento, os autores que consideram que as políticas públicas 

também se referem à omissão ou à negligência abordam as questões de escolhas dos governos, 

sejam elas de fazer ou não fazer alguma coisa. Nessa perspectiva, não tomar uma decisão sobre 

fazer alguma coisa quanto a uma determinada situação ou problema também seria uma decisão 

política. Essa corrente encontra algumas contestações porque considerar a falta de ação levaria 

à interpretação de que praticamente tudo seria política pública (SECCHI, 2013). 

Quanto ao terceiro questionamento, os autores discutem a abrangência das políticas 

públicas ou do nível de operacionalização, sendo tais políticas compreendidas como macro 

diretrizes estratégicas. Nesse sentido, elas seriam estruturantes, ou seja, teriam um escopo mais 

amplo, e os programas, planos e projetos se limitariam a elementos operativos, não sendo 

reconhecidos como políticas públicas (COMPARATO, 1997; MASSA-ARZABE, 2002). 

Para Secchi (2013), essa abordagem não é um bom critério para o reconhecimento de 

uma política pública, pois essa delimitação excluiria da análise ações desenvolvidas nas esferas 

municipais, regionais, estaduais, entre outras intraorganizacionais que podem se configurar 

como respostas a problemas públicos. O autor utiliza a metáfora da árvore para descrever a 

relação entre os níveis de operacionalização das políticas públicas. Nesse sentido, a árvore seria 
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a macropolítica; a raiz, o tronco e os galhos seriam entendidos como as políticas de níveis 

intermediários; já as folhas e os frutos seriam as políticas operacionais. 

Um ponto que se mostra consensual por parte dos autores é o propósito das políticas 

públicas. Independentemente das diferentes correntes teóricas – que preconizam ser produto de 

atores estatais ou de interação com outros atores ou preveem que exista a omissão ou 

negligência; ou ainda aspectos estruturantes e seu escopo nas diferentes esferas –, a questão é 

que as políticas públicas estão diretamente relacionadas ao problema público.  

Para Secchi (2013), a definição de problema público depende da interpretação 

normativa de base, ou seja, em alguns casos, o que pode ser um problema público para uns pode 

não ser para outros. Mas de qualquer forma, as definições de políticas públicas partem das 

interpretações de problemas como algo que afete de maneira geral a sociedade e também lhe 

seja relevante. Nas palavras do autor:  

Para um problema ser considerado público, este deve ter implicações para uma 

quantidade ou qualidade notável de pessoas. Em síntese, um problema só se torna 

público quando os atores políticos intersubjetivamente o consideram problema (situação 

inadequada) e público (relevante para a coletividade) (SECCHI, 2013, p. 10). 

 Os problemas públicos podem ser percebidos nas mais diversas áreas, como saúde, 

segurança, educação, comunicação, entre outras. Pode ser algo que leve a uma proposta de 

solução nova ou de mudanças em soluções já em andamento. Os esforços contínuos para a 

melhoria da eficiência e eficácia na oferta dos serviços públicos é um exemplo de como os 

problemas possuem diferentes fontes. 

Conforme Souza (2006), assim como existe consenso de que as políticas públicas estão 

ligadas à resolução de um problema público, existem críticas às definições conceituais, 

justificadas com base na consideração de que superestimam aspectos racionais e 

procedimentais, ignorando a essência da política pública, ou seja, o embate em torno de ideias 

e interesses. Aliado a isso, consideram o fato de focalizarem o papel dos governos, deixando de 

lado o seu aspecto conflituoso e os limites que cercam suas decisões. Acabariam por limitar as 

possibilidades de cooperação que podem ocorrer entre os governos e outras instituições e 

grupos sociais. 

No entanto definições de Políticas Públicas, mesmo as minimalistas, guiam o nosso olhar 

para o lócus onde os embates em torno de interesses, preferências e ideias se 

desenvolvem, isto é, os governos. Apesar de optar por abordagens diferentes, as 

definições de Políticas Públicas assumem, em geral, uma visão holística do tema, uma 

perspectiva de que o todo é mais importante do que a soma das partes e que indivíduos, 
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instituições, interações, ideologia e interesses contam, mesmo que existam diferenças 

sobre a importância relativa destes fatores (SOUZA, 2006, p. 25). 

Outro aspecto importante é que as políticas públicas repercutem na economia e nas 

sociedades, implicando a necessidade de qualquer teoria explicar as inter-relações entre Estado, 

política, economia e sociedade. Esse também é o motivo pelo qual pesquisadores de tantas 

disciplinas – economia, ciência política, sociologia, antropologia, geografia, planejamento, 

gestão e ciências sociais aplicadas – partilham um interesse comum na área e têm contribuído 

para avanços teóricos e empíricos. Nas palavras de Souza (2006, p. 26), esse é o “campo do 

conhecimento que busca, ao mesmo tempo, “colocar o governo em ação” e/ou analisar essa 

ação (variável independente) e, quando necessário, propor mudanças no rumo ou curso dessas 

ações (variável dependente)”. 

Essa percepção de que é crescente o interesse por tal área é reforçada por Arretche 

(2006), que entende que o crescente interesse está relacionado às mudanças que têm ocorrido 

na sociedade. Entre elas, um intenso processo de inovação e experimentação em programas 

governamentais e oportunidades abertas à participação nas mais diversas políticas setoriais que, 

além de despertarem enorme curiosidade sobre os micromecanismos de funcionamento do 

Estado, também revelam o grande desconhecimento sobre sua operação e impacto efetivo.  

A partir dessa retomada das diferentes abordagens sobre as políticas públicas nos 

últimos anos, adotamos o entendimento de que estas são, de forma mais expressiva, 

desenvolvidas pelo Estado. No entanto, e de forma concomitante, também podem ser 

desenvolvidas por outros atores, conforme defendido pela abordagem multicêntrica. Quanto à 

sua abrangência ou seu nível de operacionalização, o entendimento é de que esteja presente nas 

mais diferentes esferas de governo e da sociedade, embora possa haver uma hierarquia em 

alguns casos, como na elaboração de políticas públicas federais, as quais não poderiam entrar 

em conflito com outras políticas efetivadas nas esferas estadual ou local. 

2.2.1 Tipos de políticas públicas 

As políticas públicas tradicionalmente foram encaradas pela Ciência Política como 

resultado das dinâmicas relacionadas aos enfrentamentos, às disputas pelo poder e às formas de 

resolução de interesses entre os atores políticos (SECCHI, 2013). Assim como na definição do 

conceito, encontramos diferentes abordagens, e a classificação dos tipos de políticas públicas 

também apresenta distintas intepretações pelos teóricos que a estudam. 
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Para Lowi (1964) apud Secchi (2013), as políticas públicas podem ser organizadas em 

quatro tipos: 

i) Políticas regulatórias: estão ligadas ao estabelecimento de padrões de 

comportamento, produtos ou serviços para atores públicos e privados.  

ii) Políticas distributivas: essas políticas geram benefícios concentrados para alguns 

grupos de atores, entretanto, os custos são difusos para a coletividade, ou seja, 

todos os contribuintes. 

iii) Políticas redistributivas: os benefícios são concedidos de forma concentrada a 

apenas algumas categorias de atores. Os custos dessas políticas se concentram 

sobre outras categorias de atores. 

iv) Políticas constitutivas: definem as regras que orientam os poderes, ou seja, 

definem competências, jurisdições, regras da disputa política e da elaboração de 

políticas públicas. 

Para Wilson (1983) apud Secchi (2013), as políticas públicas podem ser classificadas 

quanto à forma como distribuem custos e benefícios na sociedade. Segundo o autor, tanto os 

benefícios quanto os custos podem ser distribuídos ou concentrados. Quanto aos tipos, podem 

ser classificadas em política majoritária; política clientelista; política empreendedora e política 

de grupo de interesse. 

Ainda existem outras classificações que buscam auxiliar o processo de análise das 

políticas públicas. Acreditamos que a classificações Lowi consegue dar conta dos diferentes 

tipos e encontra complementações em teorias de outros autores, tais como Wilson. 

2.3 O ciclo das políticas públicas 

As políticas públicas também são estudadas sob a perspectiva de seu ciclo (policy cicle), 

ou seja, das etapas que abarcam desde a elaboração até a sua extinção. Sobre esse tema, também 

existem esforços de teóricos para melhor elucidar como acontece esse processo. 

Secchi (2013) apresenta o ciclo de políticas públicas a partir de sete fases principais: i) 

identificação do problema; ii) formação da agenda; iii) formulação de alternativas; iv) tomada 

de decisão; v) implementação; vi) avaliação; vii) extinção. O autor chama atenção para o fato 

de que embora seja de grande importância agrupar o ciclo em fases, raramente irá refletir a real 
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dinâmica ou a vida de uma política pública, visto que as fases podem se apresentar misturadas 

e com alteração da própria sequência. Entretanto, entendemos que considerar as fases no estudo 

do ciclo das políticas públicas contribui de forma significativa para seu melhor entendimento e 

também avaliação, visto que avaliar está presente no próprio ciclo das Políticas Públicas. 

Segundo Araújo e Rodrigues (2017), o ciclo de políticas públicas trata de um modelo heurístico 

que permite explorar, para fins exclusivamente analíticos, as políticas públicas. Se trata de uma 

representação simplificada da realidade, cuja função é providenciar um enquadramento 

analítico facilitador da compreensão do processo político. 

               Figura 1 - Ciclo de políticas públicas 

 

Fonte: SECCHI (2013, p. 43) 

Ainda na concepção de Secchi (2013), a primeira fase do ciclo é a identificação do 

problema. Como mencionado anteriormente, o objetivo das políticas públicas é a solução de 

problemas públicos ou coletivos. O problema que as origina pode ser definido como percepção 

de distância entre o ponto em que se está e o ponto em que se deseja estar. Quanto maior for a 

percepção de distância entre esses dois pontos e maior for a quantidade de pessoas que são 

afetadas por isso, maior é a classificação de relevância do problema. A identificação desse 
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problema estaria a cargo de atores como partidos políticos, mídia, agentes políticos e 

organizações não governamentais, entre outros. 

Na sequência, a partir da identificação e da avaliação de problemas públicos, acontece 

a formação da agenda, momento em que se define o conjunto de problemas ou temas entendidos 

como mais relevantes. A partir dessa organização, os problemas dão origem a programas de 

governo, planejamento orçamentário, entre outros. Nas palavras do autor, “As agendas listam 

prioridades de atuação, e como já dizia um ex-candidato à Presidência da República do Brasil: 

a maior dificuldade para o político não é estabelecer quais serão as prioridades. A maior 

dificuldade é ordenar as prioridades” (SECCHI, 2013, p. 47). 

Na terceira fase, acontece a formulação de alternativas, ou o esforço de construção e de 

combinação de soluções para os problemas mais relevantes. Nessa etapa, são elaborados 

métodos, programas, estratégias ou ações que contribuem para alcançar os objetivos 

estabelecidos. As decisões são tomadas a partir da identificação dos esforços necessários como 

recursos técnicos, humanos, materiais e financeiros. Na sequência, vem a fase de tomada de 

decisão. É o momento em que os interesses dos atores são expostos e as propostas de resolução 

de um problema público são colocados de forma mais explicita (SECCHI, 2013). 

Na quinta fase, após a tomada de decisão sobre quais políticas são mais relevantes para 

dado contexto social, parte-se para a implementação das políticas. Nessa fase é que se avança 

do planejamento para a ação, e, dessa forma, passa-se a colher os resultados dos esforços 

prévios (SECCHI, 2013). 

A sexta fase está voltada à avaliação. Damos um enfoque maior a essa fase do ciclo das 

políticas públicas pelo fato de esta tese estar voltada à avaliação de uma política pública 

relacionada ao uso das tecnologias de informação e comunicação pelos governos na esfera 

municipal. É nessa fase que se busca identificar se os resultados previstos para as políticas 

públicas efetivamente estão sendo alcançados. As avaliações das políticas públicas têm sido 

realizadas em momentos que antecedem sua implementação, durante o processo de 

implementação (como forma de monitoramento) ou posteriormente à implementação. Nas 

palavras do autor: 

A avaliação é a fase do ciclo de Políticas Públicas em que o processo de implementação 

e o desempenho da política pública são examinados com o intuito de conhecer melhor o 

estado da política e o nível de redução do problema que a gerou. É o momento-chave para 

a produção de feedback sobre as fases antecedentes (SECCHI, 2013, p. 63). 
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Para que se possa realizar a avaliação, são definidos critérios, indicadores e padrões que 

orientarão todo o processo. Entre os principais critérios para a avaliação, estão: i) 

economicidade, que diz respeito ao nível de utilização de recursos; ii) produtividade, que refere-

se ao nível de saídas de um processo produtivo; iii) eficiência econômica, que considera a 

relação entre resultados obtidos e recursos utilizados; iv) eficiência administrativa, que 

considera o nível de conformidade entre execução e métodos estabelecidos; v) eficácia, que 

revela o nível de alcance e atendimento das metas ou objetivos estabelecidos; vi) equidade, que 

considera a homogeneidade na distribuição de benefícios entre os destinatários das políticas 

públicas (SECCHI, 2013). 

Conforme o autor, a avaliação contribui no sentido de aumentar a sensibilidade e a 

preparação que os atores envolvidos têm sobre a política pública, no sentido de melhorá-la. 

Esses mecanismos criam referências e possibilitam a comparação espacial e temporal do 

problema e das políticas públicas. 

A partir da avaliação de políticas públicas, é possível deliberar várias questões, tais 

como: i) a continuação da política pública nas condições existentes; ii) a reestruturação de 

aspectos práticos da política pública quando não estiver atingindo de forma apropriada com 

seus objetivos e for passível de correções; e iii) a extinção da política pública, quando o 

problema público for resolvido ou quando a implementação da política não for sustentável 

(SECCHI, 2013). 

Existem casos em que a avaliação das políticas públicas encontra dificuldades em sua 

operacionalização. Tratam-se daqueles casos em que os objetivos não foram adequadamente 

definidos, em que não é possível diferenciar os resultados em relação a outras políticas públicas, 

ou quando há uma forte resistência dos atores que fazem parte do processo de avaliação. Em 

alguns casos, ainda existe um fator temporal que interfere na avaliação, ou seja, quando o tempo 

de maturação da própria política pública exige um intervalo de tempo maior para que essa possa 

ser adequadamente avaliada. 

A sétima e última fase do ciclo de vida das políticas públicas é a sua extinção da política 

pública. A extinção de uma política pública deve-se basicamente a três causas: i) a resolução 

do problema que originou a política pública; ii) a percepção de ineficácia dos programas, leis 

ou ações que deram origem à política pública; iii) problemas que, mesmo não resolvidos, 

perdem progressivamente a importância e saem das agendas políticas formais.  Existem também 
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algumas políticas públicas que já nascem com prazo de validade determinado, pois se destinam 

a resolver problemas dentro de um determinado período ou contexto (SECCHI, 2013).  

Nesta tese, focou-se na avaliação da eficácia da política pública, por meio da qual 

buscou-se identificar o nível de alcance da política pública em relação a seus objetivos. Essa 

avaliação foi realizada a partir da aplicação de um modelo constituído em quatro fases, no qual 

o atendimento pleno se daria a partir do nível quatro. Discutimos isso no capítulo em que 

abordamos os aspectos metodológicos e o instrumento de avaliação. 

 

2.4 Avaliação de políticas públicas 

Por mais que a área de políticas públicas tenha evoluído nos últimos anos, ainda não 

existe um consenso sobre o conceito de sua avaliação, pois o conceito tem admitido definições 

que, em alguns momentos, se mostram até mesmo contraditórias, o que é compreensível pelo 

fato de a área de políticas públicas estar relacionada a uma ampla variedade de disciplinas e 

instituições executoras, integrando vários pontos de interesse, necessidades e pessoas 

(TREVISAN; BELLEN, 2008).  

Não há uma definição de pesquisa em avaliação que seja a melhor (RAMOS; 

SCHABBACH, 2012). As definições estão voltadas ao exame de uma política, um programa 

ou um projeto finalizado ou mesmo em andamento no que tange ao seu desempenho (COSTA; 

CASTANHAR, 2003). 

Quando se fala em avaliação, no sentido de gerar insumos para o processo de decisão e 

também maior transparência na gestão da coisa pública, pode-se encontrar algumas dificuldades 

no sentido de avançar em proposições dessa natureza. O que se mostra como meio de melhorar 

a prestação de serviços públicos aos cidadãos pode ser visto como uma “ameaça” por parte dos 

governantes. Nas palavras de Trevisan e Bellen (2008, p. 235): 

As avaliações podem ser um “problema” para os governantes, executores e gerentes de 

projetos porque os resultados podem causar constrangimentos públicos. As informações 

e resultados das avaliações podem ser usados pelo público e pela imprensa para criticar 

os governos, da mesma forma que, em caso de “boas notícias”, os governos podem usá-

las para legitimar as próprias políticas, como ganho político etc.  
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A análise de políticas públicas envolve um conjunto de instrumentos de pesquisa que 

vão além da identificação de problemas e proposição de soluções. Está voltada a mudanças que 

possam levar a melhorias das políticas e dos programas públicos (BECHELAINE; 

CKAGNAZAROF, 2014). 

Trevisan e Bellen (2008) consideram que embora tenha se gerado uma expectativa em 

torno da avaliação de políticas públicas, no sentido de que possam contribuir para alcançar 

maior eficiência e eficácia no setor público, ainda não se conseguiu evoluir para um nível de 

conscientização mais amplo sobre a importância da avaliação no processo de gestão pública. 

Além disso, a avaliação de políticas públicas enfrenta resistências por se entender que 

representam um universo de muitas promessas e poucas realizações, ou seja, parece estar 

institucionalizado “falar e não cumprir” (ALA-HARJA; HELGASON, 2014; TREVISAN; 

BELLEN, 2008). Também é importante considerar que somente o fato de realizar uma 

avaliação não dá garantias de que o resultado da avaliação seja adequadamente utilizado 

(COTTA, 2001; TREVISAN; BELLEN, 2008). 

 O tema da avaliação de políticas públicas surgiu a partir de um questionamento ao 

Estado quanto às suas funções e quanto à eficácia de suas ações na realidade social 

(CRUMPTON et al., 2016). O entendimento que passou a orientar as discussões foi o de que 

compreender o sucesso ou o fracasso das políticas seria fundamental para o desempenho da 

administração pública. Conforme Arretche (2006), a avaliação de políticas públicas está ligada 

à análise do “Estado em ação”, focado nos programas governamentais e nas condições em que 

esses ocorrem, nos seus mecanismos de operações e possíveis impactos sobre a ordem social e 

econômica. 

A análise de políticas públicas e, mais especificamente, da avaliação dessas políticas, 

esteve presente, nos EUA desde a metade do século XX, sobretudo nos campos da educação e 

da administração pública (CRUMPTON et al., 2016). Posteriormente, esses estudos se 

estenderam a outros países da Europa e do resto do mundo. 

Segundo Faria (2005), essa área de estudos tem sofrido variações na forma de pensar o 

papel atribuído à pesquisa avaliativa, principalmente após a década de 1960, e desde seus 

primórdios, os estudos de políticas públicas têm se desenvolvido em fases. 

Segundo Derlien (2001), a avaliação de políticas públicas se desenvolveu a partir de três 

fases. A primeira, na década de 1960, estava voltada para a função de informação. O principal 

foco estava na utilização da avaliação como forma de feedback sobre os programas 



43 

 

implementados. A segunda fase ocorreu na década de 1980, com foco direcionado à adoção 

racional dos recursos financeiros. Na terceira fase, na década de 1990, o foco da avaliação das 

políticas públicas passou a ser a sua função de legitimação. 

No Brasil, o reconhecimento da importância de se avaliar o impacto das políticas e dos 

programas públicos cresceu a partir da Constituição de 1988 (CRUMPTON et al., 2016). Para 

Trevisan e Bellen (2008), o que levou à expansão da análise de políticas públicas foi o processo 

de transição democrática que teve início a partir da década de 1970 e que estaria ligado a três 

motivos principais.  

Para os autores, o primeiro motivo que levou a essa expansão foi o deslocamento da 

agenda pública, que ocorreu ainda durante a década de 1970. Nesse período, a agenda pública 

estava estruturada em questões relacionadas ao modelo de desenvolvimento brasileiro. As 

questões de arranjo institucional foram centrais para a construção dessa agenda, destacando-se 

pontos como descentralização, participação, transparência e uma nova definição das relações 

público-privado na implementação das políticas públicas. 

Um segundo motivo, presente ao final do período autoritário, estava ligado à percepção 

que se tinha sobre os obstáculos para a obtenção de políticas sociais efetivas, levando ao 

fortalecimento dos estudos sobre políticas. Nesse período, houve um enfraquecimento do 

Estado quanto à participação na efetividade da ação pública. 

Um terceiro motivo que levou à expansão da análise de políticas públicas refere-se à 

difusão internacional da ideia de reforma do Estado e de sua estrutura, levando ao aumento do 

número de estudos sobre políticas públicas e sua efetividade. 

Apesar do crescimento dos estudos na área, tem se percebido que os métodos de 

investigação têm recebido atenção de forma modesta no que tange aos debates e às pesquisas 

(ARRETCHE, 2006; SOUZA, 2006). A maior parte das narrativas tem se pautado pouco em 

modelos ou tipologias de políticas públicas, estando mais próximas do objeto de análise 

(SOUZA, 2006), ou seja, transcendem o aumento do conhecimento sobre planos, programas e 

projetos desenvolvidos e implementados pelas políticas setoriais. Estão voltadas à análise das 

relações entre instituições políticas, processo político e o conteúdo das políticas (FREY, 2009). 

O desenvolvimento e a adaptação contínua das formas e dos instrumentos de ação 

pública estiveram diretamente ligados com a avaliação das políticas públicas (FREY, 2009), 

em um contexto em que se avaliaram os impactos de programas já implementados, com o 
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propósito de identificar déficits de impactos e efeitos colaterais não desejados com o propósito 

de reorientar ações e programas futuros (TREVISAN; BELLEN, 2008).  

Estudos brasileiros que abordam a avaliação das políticas públicas têm assumido uma 

posição mais voltada para os fracassos destas, considerando que tanto sua formulação quanto 

sua implementação são processos exclusivamente racionais e lineares, não vinculados aos 

processos políticos. Em outras palavras, essas análises estão pouco preocupadas com as 

questões políticas (TREVISAN; BELLEN, 2008).  

Para Souza (2006), é importante que se supere a perspectiva dicotômica dos estudos que 

se resumem em definir o sucesso ou o fracasso das políticas públicas e que se passe a analisar 

melhor os seus resultados. Conforme Trevisan e Bellen (2008, p. 534), a “nova geração de 

estudos deve seguir na direção do desenvolvimento de tipologias analíticas e concentrar-se na 

identificação das variáveis que causam impactos sobre os resultados das políticas”. A seguir, 

apresentamos algumas abordagens sobre instrumento de avaliação de políticas públicas. 

2.4.1 Instrumentos de avaliação de políticas públicas 

No que se refere às metodologias de avaliação das políticas públicas, Cotta (2001) 

considera que essas têm sido classificadas em relação ao tempo, à posição do avaliador em 

relação ao objeto avaliado e à natureza do objeto avaliado. Em outras palavras, a avaliação pode 

ocorrer i) antes, durante ou depois da implementação de políticas ou programas; ii) de forma 

interna, externa ou interdependente; e iii) em relação a contexto, insumos, processos e 

resultados. 

Um ponto que se faz necessário levar em consideração no processo de avaliação de 

políticas públicas é que esse não deve ser um fim em si mesmo. Conforme Ceneviva e Farah 

(2012), a avaliação de políticas públicas é uma importante ferramenta para aprimorar a 

eficiência dos gestores públicos, o gerenciamento da qualidade e do controle social sobre o 

desempenho das ações do governo. 

A complexidade da análise de políticas públicas está diretamente ligada aos níveis mais 

estratégico-estruturais. As políticas de nível operacional tornam mais fácil o mapeamento de 

atores, interesses, estilos, entre outros elementos, do que as políticas estratégicas (SECCHI, 

2013). 

É importante considerar que em cada nível da política pública existe uma percepção 

diferente quanto aos problemas e às soluções que podem ser aplicados. Ou seja, existe uma 
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configuração institucional que é distinta e integrada por atores com diferentes interesses 

(GIULIANI E BELL, 2005). Entretanto, o conceito de política pública vai estar vinculado à 

tentativa de solução do problema público, não levando em consideração o nível de análise ou 

de operacionalização (SECCHI, 2013). 

Para Secchi (2013), para dar conta da complexidade da análise das políticas públicas, 

conta-se com esquemas, modelos e tipologias de análise que permitem classificar os conteúdos, 

os atores, os estilos e as instituições dentro de um processo político. Entretanto, o autor chama 

atenção para o fato de que, embora as tipologias se mostrem como estratégias importantes para 

simplificar fenômenos que se mostram complexos e ajudem na compreensão dos elementos 

essenciais do que se investiga de forma a contribuir para comparações intersetoriais e 

comparações entre níveis de governo e até mesmo internacionais, é necessário que se considere 

algumas restrições quanto ao seu uso. Nesse sentido,  Secchi (2013) destaca os seguintes 

aspectos: i) o fato de as tipologias levarem a um certo reducionismo, que pode levar a um 

distanciamento da realidade; ii) as tipologias baseadas em variáveis qualitativas podem limitar 

a visão dos analistas quanto ao “meio-termo”, visto que muitos fenômenos podem ser 

quantitativamente diferentes e, mesmo assim, qualitativamente parecidos; iii) a dificuldade das 

tipologias abrangerem categorias analíticas mutuamente exclusivas e coletivamente exaustivas, 

ou seja, as vezes não se consegue classificar casos por não possuírem os requisitos das 

categorias presentes na própria tipologia. 

Por fim, entendemos que o estudo das políticas públicas é de grande relevância para o 

desenvolvimento da sociedade. Nos tempos atuais, essa relevância é fortemente acentuada nos 

regimes democráticos, que tendem a, cada vez mais, considerar a participação cidadã na sua 

implementação, priorizando e valorizando a interação entre Estado, governo e cidadãos.  

É no contexto das Políticas Públicas que inserimos a temática do e-government e nos 

dedicamos a identificar como o e-government, enquanto política pública, se desenvolve em 

municípios no estado do Rio Grande do Sul. Para tal, seguem os próximos capítulos, nos quais 

apresentaremos, de início, o e-government e a sua importância para o setor público.



3 O E-GOVERNMENT E SUA IMPORTÂNCIA PARA O SETOR PÚBLICO 

 

O e-government tem assumido cada vez mais um papel significativo para o desempenho 

dos governos no que refere à oferta dos serviços públicos e à participação cidadã. Embora 

alguns autores considerem que existe um exagerado otimismo quanto às suas possibilidades de 

aplicação no setor público, não há como negar que, cada vez mais, as organizações passam a 

depender das tecnologias de informação e comunicação para se tornarem mais eficientes e 

efetivas. Nesse sentido, um aspecto que tem sido bastante debatido quanto ao uso do e-

government diz respeito à sua utilização como instrumento que possibilita a ampliação do 

processo democrático. Ao olhar o histórico mundial de como o e-government tem se 

desenvolvido nos últimos anos, é possível perceber que o seu uso enquanto instrumento 

facilitador da democracia ainda tem um longo caminho a percorrer. 

A partir desse contexto, neste capítulo, discutimos as relações do e-government com o 

setor público e a própria definição de e-government. Nesse sentido, discorre-se sobre a 

complexidade social que envolve o conceito e apresenta-se as definições formuladas ao longo 

dos últimos anos. São apresentadas as características do e-government, os atores que estão 

envolvidos em seu escopo e os seus possíveis benefícios, e, por fim, apresenta-se o conceito de 

public value, o qual reforça a importância de se utilizar o e-government para atender às 

necessidades e às prioridades dos cidadãos.  

Também apresenta-se as discussões que têm ocorrido a partir do uso do e-government 

como instrumento de democratização, considerado, por vários autores (AINSWORTH, 

HARDY; HARLEY, 2003; MACINTOSH, 2004; CHADWICK, 2012), como um dos estágios 

finais do e-government. Para tal, discorremos sobre o papel das tecnologias de informação e 

comunicação no processo democrático e a relação existente entre e-government e participação 

democrática. Na sequência, apresenta-se o e-government e a participação cidadã e discute-se 

como se dá   essa participação por meio da utilização de recursos tecnológicos como o e-

government. Por fim, aborda-se os desafios que estão presentes para se viabilizar uma efetiva 

participação dos cidadãos e fortalecer a democracia por meio do e-government.  
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3.1 O início do e-government 

O século XX foi marcado por grandes invenções e inovações em áreas como energia, 

materiais, transporte, comunicação e informação (SMIL, 2006), as quais foram atingindo, de 

forma gradativa, mais pessoas, e acelerando o processo de transformação da sociedade com o 

auxílio da ciência e da tecnologia. Entre as invenções e inovações daquele século, estão os 

computadores, os quais tiveram um importante papel no desenvolvimento da sociedade.  

As primeiras gerações de computadores comerciais surgiram entre 1950 e 1958. Desde 

esse período, sempre houve preocupação em deixá-los mais rápidos, melhores e mais baratos, 

embora, mesmo assim, algumas unidades, como o IBM 7090, em 1962, chegaram a ser 

vendidas pelo valor de U$ 15 milhões (SMIL, 2006). Entretanto, ao final do século XX, os 

computadores já não eram nem mais tão caros, nem mais tão grandes. Saíram de salas 

gigantescas que ocupavam andares inteiros de prédios para as mesas de escritório e residências 

dos cidadãos.  

Os computadores tiveram um papel fundamental na automatização de várias tarefas que 

eram realizadas de forma manual dentro das organizações. Eles também foram o ponto de 

partida para a sociedade informatizada de hoje, pois contribuíram para que praticamente o 

mundo todo pudesse estar conectado por meio da tecnologia de informação e comunicação. 

Essa conexão global, viabilizada pelos computadores, contou com um elemento chave 

inventado em 1969: a internet. Inicialmente inventada para fins militares (SMIL, 2006), a 

internet somente ganhou força após ser liberada para uso público, a partir do início da década 

de 1990. Em 1998, a internet já era utilizada por 100 milhões de usuários ao redor do mundo, 

com estimativas de um bilhão de usuários para 2005 (STOWERS, 1999), o que acabou por se 

confirmar plenamente e foi motivo para comemoração, conforme a revista Internet World Stats 

News6, na reportagem de capa em janeiro de 2006, ao anunciar que o número de usuários de 

internet até dezembro de 2005 tinha superado a estimativa de 1bilhão.  

Atualmente o número de usuários de internet no mundo é de 3.835.498.274 (Internet 

World Stats; 2017). A distribuição dos usuários no mundo pode ser vista na figura a seguir. 

 

 

 

                                                 
6 Mais informações em http://www.internetworldstats.com/pr/edi014.htm 
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Figura 2- Usuários de internet no mundo por região 

 

            Fonte: disponível em: http://www.internetworldstats.com/stats.htm (2017). Acesso em 

20 set. 2017. 

As tecnologias da informação e comunicação, num primeiro momento, atenderam a 

órgãos do governo e a grandes empresas da iniciativa privada. As primeiras aplicações tinham 

um caráter mais operacional e foram direcionadas para demandas internas, de natureza mais 

administrativa, tanto nas empresas quanto nos governos. O potencial das novas tecnologias 

ainda não era conhecido e ignorava-se o quanto poderia ser útil para atender ao público externo 

por meio da prestação de serviços e relação com clientes e cidadãos. Isso pode ser constatado 

em uma pesquisa realizada nos EUA, em 1993, na qual governos locais falaram sobre o impacto 

dos computadores no trabalho, envolvendo a tomada de decisões, as finanças e outras 

operações. Nessa época, a comunicação e a prestação de serviços aos cidadãos nem sequer 

foram listadas entre os potenciais benefícios dessas novas tecnologias (STOWERS, 1999). 

Os últimos 50 anos se caracterizaram pelo desenvolvimento da ciência e tecnologia, pela 

maior oferta de produtos e de serviços, e pelas mudanças de paradigmas institucionais, 

organizacionais e sociais que levaram a uma reorganização da própria sociedade (VIEIRA; 

SANTOS, 2010). Essas mudanças contribuíram tanto para o desenvolvimento do setor privado 

quanto para o do setor público. Uma das grandes contribuições a partir da década de 1990 foi a 

modernização da gestão pública a partir do uso dos recursos de tecnologia da informação e 

comunicação, mais conhecido como governo eletrônico (e-government) (LUNA-REYES; GIL-

GARCIA, 2013; MENDES, 2016). 

http://www.internetworldstats.com/stats.htm
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3.2 O e-government como um fenômeno social complexo  

É reconhecido que há uma interação dinâmica entre tecnologia da informação e 

comunicação e a estrutura social em que está inserida, pois, conforme Luna-Reyes e Gil-Garcia 

(2013), a tecnologia de informação e comunicação é vista como uma ferramenta de relações 

sociais. Esse fenômeno é definido pela integração do conjunto de equipamentos, técnicas, 

aplicações e pessoas; a infraestrutura que suporta seu desenvolvimento e uso; as relações sociais 

e os processos que constroem tal ambiente (KLING; SCACCHI, 1982; LUNA-REYES; GIL-

GARCIA, 2013).  

Em outras palavras, o e-government, enquanto fenômeno, pode ser definido como 

interação das dimensões política, tecnológica e social  (LUNA-REYES; GIL-GARCIA, 2013). 

Os aspectos políticos dizem respeito à atuação do governo na gestão dos recursos necessários 

para fornecer os serviços à população e suas relações. Os aspectos tecnológicos dizem respeito 

à infraestrutura, aos recursos necessários para que os cidadãos e o próprio governo tenham 

acesso aos mecanismos já existentes e aos novos. Por sua vez, os aspectos sociais envolvem o 

ambiente, os resultados que são produzidos e estimulam novas interações (LUNA-REYES; 

GIL-GARCIA, 2013).  

 É reconhecido que, além de substituir a força de trabalho e de melhorar a performance 

e o processamento de informações, a tecnologia de informação pode alterar as relações sociais 

(ZOO; LEE; YOON, 2012). Isso acontece porque após a introdução da tecnologia, funções 

sociais podem sofrer alterações, estruturas hierárquicas podem se tornar mais ou menos 

complexas, os processos de negócio podem ser modificados e a comunicação pode ocorrer por 

diferentes meios e ferramentas (LUNA-REYES; GIL-GARCIA, 2013). Por exemplo, os novos 

meios eletrônicos têm sido descritos como capazes de prover diferentes oportunidades para 

viabilizar a participação social e gerar uma riqueza e abundância de informações, e isso, por 

sua vez, teria a capacidade de alterar comportamentos de comunicação e sua efetividade (HO, 

2002). 

Segundo relatório da ONU, os governos estão cada vez mais conscientes da importância 

do e-government para melhorar a prestação de serviços públicos aos cidadãos. As bases para 

esse reconhecimento apoiam-se em dois recentes e correlacionados fenômenos: i) a velocidade 

da globalização e ii) os avanços em tecnologia de informação e comunicação (UNPAN, 2016). 

O primeiro tem levado à incorporação do comércio internacional e a investimentos em redes 

transnacionais na tentativa de oferecer produtos e serviços mais competitivos. O segundo tem 
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levado a novos progressos na integração das redes e na ampliação da eficiência dos serviços e 

negócios. 

Nesse sentido, o desenvolvimento do e-government implica mudanças sociais e 

organizacionais. Seu sucesso depende de capacidades técnicas, políticas, legais, financeiras, 

organizacionais, institucionais e capital humano (LUNA-REYES; GIL-GARCIA; ROMERO, 

2012; ZOO; LEE; YOON, 2012), o que reforça a tese de que os aspectos políticos, tecnológicos 

e sociais compõem uma complexa rede de relacionamento (LUNA-REYES; GIL-GARCIA; 

ROMERO, 2012) e desempenham um papel estruturante para o desenvolvimento do e-

government.  

O e-government tem sido reconhecido como capaz de promover mudanças nas 

estruturas de governo e aprimorar a governança, por meio da gestão de recursos, da 

descentralização e do aumento de eficiência (HEEKS, 2002; LUNA-REYES; GIL-GARCIA, 

2013). Isso tem despertado o interesse de servidores públicos, cidadãos e pesquisadores, que 

percebem no e-government um potencial para melhorar o desempenho do governo e facilitar o 

acesso a serviços pelos cidadãos. A tecnologia de informação e comunicação passou a ser vista 

como um elemento chave frente ao aumento das exigências dos cidadãos quanto à melhoria na 

prestação dos serviços e na agilidade dos atendimentos, assim como na desburocratização dos 

processos (DAWES; PARDO, 2002).  

A tecnologia da informação e comunicação, além de melhorar a qualidade dos serviços, 

também tem se mostrado capaz de reduzir custos e tornar políticas e programas de governos 

mais efetivas (SANDOVAL; GIL-GARCIA, 2006). Entretanto, a tecnologia de informação e 

comunicação ou o e-government não tem alcançado plenamente a sua promessa de maior 

eficiência, efetividade e de uma administração pública mais democrática (NORRIS; 

REDDICK, 2013). Isso tem sido parcialmente atribuído ao alto índice de projetos que falham 

antes ou até mesmo depois de sua conclusão, pois concretizar as expectativas de resultado com 

o uso das tecnologias de informação e comunicação não ocorre facilmente (KLING; SCACCHI, 

1982; NORRIS; REDDICK, 2013).  

O grande número de projetos que fracassam na implementação do e-government indica 

que se trata de um fenômeno com alto grau de complexidade e que exige uma visão mais 

detalhada sobre como ocorre essa implementação e os fatores que se inter-relacionam com ela. 

Uma das causas do seu insucesso é atribuída ao fato de que, inicialmente, a grande maioria dos 

projetos de e-government era considerada como um esforço mais técnico do que organizacional. 
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Isso acontecia porque a tecnologia de informação e comunicação era vista como capaz tanto de 

transformar organizações e instituições quanto como um elemento chave para a seleção, 

desenho e uso das tecnologias (ZIEMBA; PAPAJ; JADAMUS-HACURA, 2017). Em outras 

palavras, o foco estava mais na tecnologia em si do que na sua aplicação, ou seja, a própria 

tecnologia era vista como fim em si mesma e não era percebida como um instrumento para se 

atingir determinados objetivos. 

3.3  O que é o e-government?  

Para responder a essa questão, deve-se levar em consideração dois aspectos: o recorte 

temporal e a área de conhecimento. Primeiro, a definição temporal é necessária porque o 

conceito de e-government passou por várias definições desde o seu surgimento, na década de 

1990, e, ainda assim, parece que existe espaço para aprimorar essa definição. Segundo, porque 

existem várias áreas de conhecimento que se relacionam com o conceito e buscam construí-lo 

a partir de suas perspectivas. Entretanto, um ponto central na definição do conceito, nas suas 

distintas acepções, é o uso das tecnologias de informação e comunicação pelo governo. 

O e-government é um dos conceitos mais interessantes da área de administração pública 

introduzido na década de 1990 (TEIXEIRA; GOUVEIA, 2004). Entretanto, vários autores 

afirmam que o e-government ainda não está claramente definido e entendido pelos acadêmicos 

e técnicos da administração pública (MOON, 2002; GIL-GARCIA; LUNA-REYES, 2006). 

Tanto é que existe uma variação de termos, tais como governo eletrônico, governo digital, 

governo on-line, governo virtual, entre outros, para se referir ao enfoque que é dado, tanto por 

pesquisadores quanto por técnicos, ao aumento da sofisticação das tecnologias de informação 

e comunicação e do seu uso pelo governo e nos processos de governança (FOUNTAIN, 2001; 

DAWES; PARDO, 2002; MOON, 2002). Apesar de os estudos tratarem, muitas vezes, esses 

diversos termos como sendo sinônimos, isso não evita as ambiguidades de definição presentes 

nesses conceitos. 

Enquanto algumas definições focam nos aspectos referentes à eficiência, geralmente no 

que tange ao uso da tecnologia de informação e comunicação, outros focam nos aspectos 

relacionados à sua efetividade, numa perspectiva mais ampla, a qual compreende sistemas, 

organizações e sociedade. No primeiro caso, a redução de custo na prestação dos serviços tem 

sido o principal foco, já no segundo, que apresenta uma amplitude maior, aparece a participação 

cidadã e a redução da corrupção (GRONLUND, 2007). 
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As pesquisas em torno do e-government envolvem esforços transdisciplinares que vão 

além da administração pública, incluindo áreas como políticas públicas, sistemas de 

informações gerenciais, gerenciamento de operações e ciência da informação (GIL-GARCIA; 

LUNA-REYES, 2006).  

É possível identificar dois momentos distintos e complementares quanto ao uso de 

tecnologia de informação e comunicação pelo governo: antes e depois da difusão da internet 

(LUNA-REYES; GIL-GARCIA, 2013). Até início dos anos de 1990, os computadores eram 

utilizados no limite de suas capacidades para melhorar o desempenho das atividades 

administrativas. Os recursos de e-mail caracterizavam o maior potencial dos computadores no 

sentido da melhoria da comunicação interna à gestão governamental.  Já no final da década de 

1990, com o crescente uso da internet, além das funções administrativas, abriu-se um novo 

horizonte para o que viria a dar início à era do e-government  por meio da entrega de informação 

e serviços aos cidadãos (HO, 2002). 

Percebe-se, portanto, que o e-government surgiu inicialmente com uma orientação 

predominantemente burocrática, buscando agregar maior efetividade, relevância e facilidade 

nos serviços administrativos. Isso mudou a partir da ampliação do acesso à internet, da 

disponibilização de informações on-line e da melhoria na comunicação entre a administração 

pública e os cidadãos. A participação dos cidadãos, clientes e outros interessados no desenho e 

na oferta de serviços públicos se tornou politicamente possível e tecnicamente viável. Além 

disso, a participação passou a ser reconhecida nesse processo como de grande importância para 

a democracia (ZACHER, 2007). 

As linhas teóricas adotadas pelos estudos sobre o e-government podem ser agrupadas 

em, pelo menos, três abordagens: i) abordagem conceitual do e-government; ii) aplicações do 

e-government; iii) ampliação ou evolução do e-government (GIL-GARCIA; LUNA-REYES, 

2006; GIL-GARCIA; PARDO, 2006). A primeira, centrada nas questões conceituais, está 

empenhada em construir definições concretas ou uma lista de elementos que possam 

caracterizar o que é ou deveria ser o e-government. A segunda aborda as diferentes variações 

ou aplicações do e-government como uma forma de clarear o conceito. A terceira abordagem 

assume uma perspectiva evolutiva, na qual o e-government é definido através da referência a 

diferentes estágios que fariam parte de seu desenvolvimento.  A seguir, apresentamos cada uma 

das três abordagens. 
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3.4 Abordagens conceituais do e-government 

Segundo Gil-Garcia e Luna-Reyes (2006), os vários conceitos de e-government 

existentes na literatura podem ser agrupados em quatro enfoques mais comuns, os quais, na 

maioria das vezes, aparecem numa sequência cronológica. Esses enfoques são: i) o uso da 

tecnologia de informação e comunicação; ii) o suporte das ações do governo; iii) o 

aprimoramento da relação com os cidadãos; e iv) a orientação a agregação de valor aos 

participantes do processo. 

As conceituações que enfatizavam mais o uso das tecnologias de informação e 

comunicação foram as primeiras a serem desenvolvidas e se limitavam a falar do uso de 

recursos eletrônicos ou da tecnologia da informação e comunicação, o uso da internet e a 

acessibilidade de serviços a qualquer hora e de qualquer lugar. As citações a seguir 

exemplificam essa primeira fase de conceituação do e-government.   

Definimos e-governo simplesmente como a prestação de serviços e informações do 

governo eletronicamente, 24 horas por dia, sete dias da semana (HOLDEN; NORRIS; 

FLETCHER, 2003, p. 327) 

Em termos mais simples, e-governo é governo eletrônico, ou o uso de tecnologia 

digital na administração e prestação de serviços públicos, predominantemente via 

Internet (EDMISTON, 2003, p. 20). 

E-governo refere-se ao fornecimento de informações e serviços do governo online 

através da Internet ou outros meios digitais (WEST, 2004, p. 16). 

Os conceitos com enfoque no suporte às ações do governo tinham como principais 

características a disponibilização de informações, a oferta de serviços totalmente on-line, o 

aprimoramento dos processos e a integração entre departamentos e governos. Essas formas de 

conceber o e-government podem ser vistas nos trabalhos de Bretschneider (2003), Brown e 

Brudney (2004), Moynihan (2004) e Sharpe e Roy (2010). A seguir, nas palavras dos próprios 

autores:      

e-government, uma palavra que se refere ao uso da Internet pelo governo para a 

prestação de serviços, coleta de dados e melhoria de processos democráticos, tornou-

se a inovação tecnológica do momento (BRETSCHNEIDER, 2003, p.738). 

e-government corresponde ao uso da tecnologia, em particular aplicações baseados na 

Internet, por agências governamentais para melhorar o acesso e a prestação de 

serviços públicos (BROWN; BRUDNEY, 2004, p. 96). 

Nos últimos anos, os governos adotaram a ideia de usar a tecnologia da informação 

para melhorar os serviços, uma técnica que se conhece como e-government 

(MOYNIHAN, 2004, p. 516). 

... e-government, no sentido mais amplo, refere-se a uma reconfiguração do setor 

público baseada em tecnologias de informação – e como o conhecimento, o poder e o 
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propósito são redistribuídos à luz de novas realidades tecnológicas (SHARPE; ROY, 

2010, p. 392). 

Já os conceitos de e-government que incorporaram o aprimoramento das relações com 

os cidadãos tendem a enfatizar os direitos políticos, o engajamento dos cidadãos e outros fatores 

que dizem respeito à relação governo x cidadão. De acordo com a definição de Chen e Perry 

(2012, p. 404), o “e-government está na vanguarda dos esforços do governo para fornecer 

informações e serviços aos cidadãos, empresas, funcionários públicos, outras agências 

governamentais e organizações do terceiro setor”.  Na mesma direção, Ho (2002, p. 434) afirma 

que “O paradigma de e-government enfatiza a construção coordenada de redes, colaboração 

externa e serviços ao cliente”.  

Os conceitos mais recentes buscam, além de considerar as características contidas nos 

anteriores, encontrar formas de agregar valor ao processo como um todo e a seus participantes. 

Desenvolver as estratégias para o uso das tecnologias é mais importante do que apenas utilizar 

as tecnologias como um fim em si mesmas. Nesse sentido, para Gil-Garcia e Luna-Reyes (2006, 

p. 639): 

O governo eletrônico é a seleção, implementação e uso de tecnologias de informação 

e comunicação no governo para fornecer serviços públicos, melhorar a eficácia 

gerencial e promover valores e mecanismos democráticos, bem como o 

desenvolvimento de um quadro legal e regulatório que facilite iniciativas intensivas 

em informação e promova a sociedade do conhecimento. 

A perspectiva conceitual se deteve mais na elaboração do conceito de e-government. Ao 

mesmo tempo em que os governos passaram a fazer maior uso do e-government, os 

pesquisadores também começaram a desenvolver pesquisas sobre como esse processo vinha 

acontecendo. Pode-se perceber que se trata de um conceito aberto que tem passado por uma 

construção constante de acordo com as mudanças operadas tanto nas tecnologias da informação 

e comunicação quanto nos processos governamentais. 

3.5 Aplicações do e-government 

No setor público, as tecnologias de informação e comunicação ganharam maior 

importância a partir da década de 1990, com o New Puplic Management (NPM), o qual surgiu 

em decorrência de pressões do mercado por um governo mais eficaz e enxuto, voltado para 

resultados, eficiência, governança e orientação da gestão pública para práticas semelhantes às 

desempenhadas pela iniciativa privada.  No contexto da NPM, quando o e-government surgiu, 

ele foi desenhado para atender às necessidades da época, ou seja, para alcançar a eficiência do 
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governo por meio da melhoria dos processos internos e da prestação de serviços públicos 

(SANTOS; BERNARDES, 2012).  

Nesse contexto, nas discussões sobre a aplicação do e-government, percebe-se a 

predominância de um enfoque gerencial, no qual se defende que o e-government deve estar 

focado nos processos de gestão. Nesse caso, seu conceito torna-se semelhante ao conceito de e-

management (GIL-GARCIA; LUNA-REYES, 2003) e, a partir dessa definição, tem como 

objetivo principal aprimorar a eficiência e a efetividade do governo. Há também referências ao 

aspecto gerencial relacionadas aos serviços oferecidos para os cidadãos (WEST, 2004). Nesse 

caso, o entendimento é de que a disponibilização de serviços on-line aos cidadãos faz parte do 

processo de gestão e melhoria de processos administrativos. 

As aplicações do e-government são geralmente explicadas a partir da organização em 

grupos de atividades. Grönlund (2007) utiliza cinco grupos principais: i) serviços eletrônicos; 

ii) participação do cidadão/democracia; iii) crescimento econômico e desenvolvimento; iv) 

exposição e divulgação; e v) consolidação e padronização da infraestrutura.  

Outros autores resumem essas atividades em quatro grupos, tais como i) serviços 

eletrônicos; ii) democracia eletrônica; iii) comércio eletrônico; e iv) gerenciamento eletrônico 

(COOK et al., 2002). Ainda existem classificações mais resumidas, como a de Chen e Perry 

(2012), por exemplo, que utilizam três grupos principais de atividades de governo: i) serviços 

eletrônicos; ii) democracia eletrônica; e iii) governança eletrônica.  

Observa-se, também, vários esforços dispendidos no sentido de classificar as aplicações 

do e-government de acordo com as relações entre governo e outras entidades (HILLER; 

BÉLANGER, 2001; MOON, 2002). As principais relações identificadas na literatura são 

governo com cidadãos (G2C ou government-to-citizen), governo com organizações privadas 

(G2B ou Government-to-business), governo com governo (G2G ou government-to-

government) e governo com seus funcionários (government-to-employees) (HILLER; 

BÉLANGER, 2001; GIL-GARCIA; LUNA-REYES, 2006). 

Essas definições estão diretamente ligadas ao processo de evolução do e-government e 

às suas diferentes formas de uso pelos governos. Como podemos ver, partem de um uso mais 

restrito e voltado para o próprio governo para um uso mais amplo e compartilhado, no qual as 

relações passam a ocorrer num nível mais avançado, ou seja, passam a envolver uma maior 

prestação de serviços on-line à sociedade (cidadão e empresas) e relações de participação 

democrática entre os cidadãos e seus representantes. 



56 

 

3.6 A abordagem evolutiva do e-government 

A abordagem evolutiva do e-government tem sido estudada por vários pesquisadores 

que apresentam como ponto em comum o fato de considerarem que o e-government 

desenvolve-se de forma gradativa, passando por diferentes níveis ou estágios (HILLER; 

BÉLANGER, 2001; LAYNE; LEE, 2001; UNPAN, 2001). Entende-se que os estágios podem 

ir desde o desenvolvimento de um website até sistemas integrados mais complexos, evoluindo 

de um estágio para outro ou, até mesmo, desenvolver-se em mais de um estágio ao mesmo 

tempo (GIL-GARCIA; MARTINEZ-MOYANO, 2007).  

Além disso, alguns estudos têm identificado uma dinâmica semelhante à da abordagem 

evolutiva entre os entes federados, na qual o e-government se desenvolve em um nível superior, 

como na esfera federal, por exemplo, e serve de modelo para os estados e municípios 

(STOWERS, 1999; MOON, 2002; EDMISTON, 2003;  WEST, 2004; GIL-GARCIA; 

MARTINEZ-MOYANO, 2007). Nessa abordagem, o e-government tende a estar mais 

desenvolvido na esfera federal, depois estadual e, por fim, na esfera municipal ou regional. As 

ações realizadas pelo Governo Federal acabam por motivar ou servir de modelo para o 

desenvolvimento do e-government nas demais esferas de governo. 

Na abordagem evolutiva, cada estágio se caracteriza pelo nível diferente de tecnologia 

e sofisticação que utiliza, pela orientação dada aos cidadãos e pelo seu uso administrativo 

(MOON, 2002; HOLDEN; NORRIS; FLETCHER, 2003).  

Alguns autores consideram que a ocorrência dos estágios não se dá obrigatoriamente de 

forma exclusiva ou progressiva, ou seja, pode acontecer de forma concomitante (MOON, 2002; 

SANDOVAL; GIL-GARCIA, 2006). Por exemplo, seria possível que se estivesse em um nível 

mais avançado em um determinado aspecto e com ações mais incipientes em outros estágios ao 

mesmo tempo. Nos diferentes níveis, pode existir sofisticação tanto tecnológica quanto 

organizacional (SANDOVAL-ALMAZÁN; GIL-GARCIA, 2008; GIL-GARCIA; 

MARTINEZ-MOYANO, 2007).  

Os estágios do e-government apresentam, em geral, a ideia de que inicialmente há uma 

fase de preparação do processo que culmina com a chegada a um estágio mais avançado, no 

qual a utilização dos recursos tecnológicos é mais complexa e a sua aplicação se dá de uma 

forma mais integrada e democrática. Essa classificação não tem um número de estágios 

consensual entre os pesquisadores da área. Tem tido uma variação de níveis de acordo com 

cada estudo. 
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A Figura 3 apresenta um quadro resumo dos principais estudos sobre a abordagem 

evolutiva do e-government.  

Figura 3- Principais estudos sobre a abordagem evolutiva do e-government  

 

           Fonte: SANDOVAL-ALMAZAN; GIL-GARCIA, 2006, p. 368. 

Como pôde ser visto, ao avaliarmos as diferentes abordagens, percebemos que existe 

um senso comum de que o e-government acontece de forma incremental, em um processo no 

qual se passa de um estágio para outro. O que tem variado é o número de estágios que cada 

autor considera. Em nosso entendimento, por maior que seja o número de estágios apresentados, 

podem ser agrupados em quatro estágios principais: presença emergente, presença melhorada, 

presença transacional e presença conectada, os quais equivalem aos estágios utilizados pela 

ONU para dimensionar o e-government. 
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3.7 O e-government e suas funções 

Diversos estudos sobre o e-government têm demonstrado o importante papel que vem 

assumindo dentro das estruturas de governo, interferindo no seu ambiente interno, externo e nas 

suas relações (Figura 4). Isso tem aumentado nos últimos anos, transformando a maneira como 

os processos são implementados e seu impacto em termos de custos e qualidade dos serviços 

(HEEKS, 2002; HO, 2002; EDMISTON, 2003; SANDOVAL-ALMAZAN; GIL-GARCIA, 

2006; ZOO; LEE; YOON, 2012).  

Quanto às mudanças observadas no ambiente interno aos governos, os autores salientam 

o crescente uso das tecnologias de informação e comunicação para melhorar a efetividade das 

funções internas e dos processos de governo a partir da interligação de departamentos e 

agências. Nesse sentido, o e-government é visto como uma ferramenta que contribui para uma 

maior facilidade e fluidez das informações entre os diferentes departamentos governamentais, 

reduzindo o seu tempo de processamento por meio da redução dos limites impostas pela 

burocracia e da eliminação de procedimentos de aprovação longos, muitas vezes ineficientes. 

Segundo Ho (2002), Edmiston (2003) e Sandoval-Almazan e Gil-Garcia (2006), essa melhora 

dos fluxos de trabalho entre os diferentes departamentos governamentais propicia uma maior 

eficiência interna, permitindo reduções de tempo para o uso, o armazenamento e a coleta de 

dados, a redução de custos de gerenciamento de informações, bem como o aumento da 

velocidade e precisão do processamento de tarefas. 

Quanto às mudanças relacionadas ao ambiente externo, os estudos apontam que as 

tecnologias de informação e comunicação contribuem para que os governos sejam mais 

transparentes para os cidadãos e para as empresas, compartilhando uma maior variedade de 

informações coletadas e geradas pelo governo. Também são criadas oportunidades de parceria 

e colaboração entre diferentes instituições governamentais, facilitando a comunicação e a 

interação entre os envolvidos (SILCOCK, 2001; PINA; TORRES; ROYO, 2008; VIEIRA; 

SANTOS, 2010; CHADWICK, 2012). 

No que se refere às alterações nas relações entre governo e cidadãos, as análises têm 

demonstrado que a adoção das tecnologias de informação e comunicação podem permitir 

mudanças fundamentais nessa relação, apresentando-se como instrumento de suporte ao 

processo democrático das atuais e das novas estruturas de governo. A integração vertical e 

horizontal dos serviços pode ser realizada, permitindo a integração de informações e serviços 

de várias agências governamentais para ajudar os cidadãos a obter serviços de forma contínua 
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(DENHARDT, 1999; LAYNE; LEE, 2001; SANDOVAL-ALMAZAN; GIL-GARCIA, 2006; 

ZOO; LEE; YOON, 2012).  

Figura 4: As complexas relações do e-government 

 

                                Fonte: HEEKS, 2002, p. 54. 

Portanto, na perspectiva desses autores, o que justifica o e-government são os potenciais 

benefícios advindos de sua aplicação pelo governo. Essas mudanças ocorrem por meio da 

reengenharia de processos de negócios do próprio governo e da análise da natureza e do 

funcionamento das organizações e de suas relações. O e-government possibilita considerar as 

relações que estão presentes entre todos os níveis e funções organizacionais, tanto nos 

ambientes internos e externos como nas suas relações (DARDHA; NDOU, 2004). 

3.8 As diferentes expectativas em relação ao e-government 

Nos últimos anos, temos acompanhado a grande velocidade com que avançam as 

tecnologias de informação e comunicação. Inicialmente, as maiores beneficiadas de todo esse 

processo inovador eram as grandes corporações.  Com o surgimento dos computadores pessoais 

e dos dispositivos móveis, a população em geral também passou a se beneficiar mais dessas 

inovações tecnológicas. Esse contexto de novidades e atualizações colocou o cidadão em um 
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papel mais proativo, tanto enquanto consumidor de produtos e serviços das empresas privadas 

quanto como consumidor de produtos e serviços do poder público. Isso tem influenciado as 

expectativas dos cidadãos em relação aos serviços públicos. 

As organizações privadas frequentemente introduzem uma grande variedade de novos 

ou melhores produtos aos consumidores por um custo cada vez menor (EDMISTON, 2003). O 

aumento das ofertas de produtos e serviços por meio do comércio eletrônico, com as facilidades 

da tecnologia e do transporte e logística, tem elevado o número de consumidores satisfeitos que 

passam a receber seus produtos e serviços sem que precisem sair de casa (GRÖNLUND; 

HORAN, 2004). De acordo com Edmiston (2003), são mudanças como essas na forma de 

prestação de serviços que farão com que os cidadãos, consumidores de serviços públicos, 

passem a exigir o mesmo nível de serviços de seus governantes.  

Outro aspecto que tem contribuído para a satisfação dos usuários refere-se ao fato que 

serviços oferecidos de forma eletrônica não enfrentam dificuldades geográficas, conseguindo 

atender tanto cidadãos de áreas urbanas quanto aqueles que vivem no meio rural. Isso não é 

possível por intermédio de meios convencionais porque o esforço e o custo para oferecê-los em 

áreas mais remotas se tornaria muito maior do que os benefícios para o governo (EDMISTON, 

2003). 

Pesquisadores (REYNOLDS; REGIO, 2001; REFFAT, 2003) têm afirmado que o e-

government gera expectativas de benefícios entre diferentes atores, tais como: i) os cidadãos, 

os quais estariam entre os mais beneficiados e muitas vezes mencionados como objetivo final 

de todo o processo; ii) as organizações, as quais juntamente com o governo dão suporte ao 

desenvolvimento; iii) o próprio governo, o qual precisa constantemente estar se remodelando 

para dar conta das suas próprias necessidades e das necessidades sociais. A seguir, descrevemos 

cada uma delas. 

3.8.1 Perspectiva do cidadão 

As expectativas dos cidadãos estão cada vez maiores quanto à capacidade dos governos 

em oferecer serviços de forma similar aos oferecidos pelas organizações privadas. As 

exigências são pela disponibilidade dos serviços sem interrupções e pela capacidade de acessar 

os serviços de casa, do trabalho ou qualquer local. Além disso, espera-se poder acessar os 

serviços sem limites de dispositivos, ou seja, acessar por meio de computador, TV, smartphone 

ou qualquer outro dispositivo de acesso à internet (REYNOLDS; REGIO, 2001; REFFAT, 

2003).  
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Para disponibilizar serviços personalizados aos cidadãos, os governos tenderão a 

desenvolver a capacidade de disponibilizar todas as informações integradas e a partir de um 

ponto único de acesso. Isso irá contribuir para que os cidadãos possam melhor atender às suas 

expectativas e necessidades em relação ao governo.  

Alguns autores têm afirmado (REYNOLDS; REGIO, 2001; REFFAT, 2003) que a 

interação com o governo e o acesso a informações públicas, a documentos e a procedimentos 

administrativos darão condições de maior participação na comunidade local e isso criará as 

condições para um processo mais democrático.  

Embora existam muitas iniciativas de e-government no sentido de entregar melhores 

serviços de educação, saúde, transporte e outros, ainda se está em um estágio precoce para obter 

evidências mais robustas sobre o impacto nos resultados. Além disso, muitos dos casos são 

produtos de diferentes contextos, sejam eles econômicos, sociais ou tecnológicos. Entretanto, 

os indicativos são de que o e-government tem conseguido desempenhar um papel positivo nesse 

contexto. Existem exemplos de clínicas e hospitais em que se melhorou o acesso às informações 

sobre os pacientes a partir da utilização de registros eletrônicos (REYNOLDS; REGIO, 2001; 

REFFAT, 2003).  

3.8.2 Perspectiva organizacional 

As organizações estão cada vez mais ampliando suas capacidades de realizar negócios 

tanto entre as próprias organizações quanto com seus clientes. Isso tem levado à diminuição de 

custos e à ampliação dos controles e lucros. Quando os governos disponibilizam meios 

eletrônicos para se relacionar com as organizações, diminuindo a burocracia e o grande volume 

de papel, contribuem para a simplificação dos processos regulatórios e deixam as organizações 

mais competitivas. Por exemplo, ao invés da necessidade de se ir pessoalmente até os 

departamentos do governo para lidar com a burocracia instrumentalizada por meio do papel, 

pode-se utilizar a facilidade dos serviços on-line (REYNOLDS; REGIO, 2001; REFFAT, 

2003). 

Os governos podem disponibilizar uma estrutura adequada e incentivar que novas 

organizações migrem suas operações ou parte dessas para o ambiente on-line. Isso, aliado a 

orientações e acesso a recursos, pode levar à criação de novas oportunidades de negócio. 

Mais do que oferecer serviços on-line no lugar dos serviços tradicionais, os governos 

podem oferecer serviços integrados com adição de valor, como ocorre quando há a 
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disponibilização dos serviços a partir de um único ponto de acesso, evitando que cidadãos e 

organizações tenham que gastar tempo com a duplicidade de informações em locais distintos. 

Além disso, esses serviços podem estar disponíveis durante todos os dias do ano (REYNOLDS; 

REGIO, 2001; REFFAT, 2003).  

As oportunidades são potencializadas tanto para as empresas quanto para o próprio 

governo (REYNOLDS; REGIO, 2001; REFFAT, 2003). Os governos incentivam a criação de 

negócios on-line e o uso de ferramentas on-line. Os negócios on-line podem alavancar 

vantagens locais, pois estão mais perto dos clientes, ao mesmo tempo em que crescem e 

expandem seus negócios em mercados mundiais.  De acordo com Reynolds e Regio (2001), e 

Reffat (2003), o e-government permite desenvolver habilidades técnicas locais e aumentar a 

prospecção de empregos.  

A partir do exposto acima, conclui-se que o e-government pode automatizar muitas 

tarefas e permitir que os próprios interessados consigam se auto atender, dispensando, assim, a 

necessidade de estarem presentes para a realização de serviços. Além disso, possibilita 

aumentar a satisfação dos usuários e contribuir para a redução de tempo de atendimento por 

parte de funcionários (MEGHAN E. COOK et al., 2002). 

3.8.3 Perspectiva do governo 

Nessa perspectiva, os principais aspectos estão relacionados à efetividade do próprio 

governo e à imagem de confiança que este constrói junto à sociedade. Ainda se sabe pouco 

sobre o que impacta a confiança dos cidadãos nas instituições, mas aspectos como segurança e 

privacidade das informações têm sido bastante abordados. Poder-se-ia afirmar que o e-

government, ao mesmo que tempo em que abre novas oportunidades, traz ameaças quanto à 

confiança nas instituições. Entretanto, se as ameaças são tratadas de maneira apropriada, o e-

government pode contribuir para aumentar a confiança institucional. Isso pode ser conseguido 

por meio da melhora na qualidade dos serviços, o que leva a uma percepção positiva sobre as 

competências do governo e o uso de novas ferramentas para potencializar o processo 

democrático (REYNOLDS; REGIO, 2001; REFFAT, 2003).  

Segundo Meghan e Cook et al. (2002), quando os governos colocam os cidadãos no 

centro das iniciativas de melhoria dos serviços públicos, consegue melhorar a confiança dos 

cidadãos e minimizar a percepção de baixa qualidade desses serviços. A melhoria nas relações 

com os cidadãos exige a organização dos serviços de maneira totalmente diferente, sem longas 

filas de espera e procedimentos complexos. O e-government poderia reduzir o número de etapas 
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dos processos de negócios rotineiros e automatizar funções que são desenvolvidas apenas de 

forma manual  

A orientação para os cidadãos contribui para o sucesso tanto do governo quanto do 

cidadão. É possível facilitar o acesso aos serviços, melhorar os serviços e reduzir o tempo gasto 

com atividades. O serviço público é resultado da combinação de elementos como gestão de 

relacionamentos, fluxo de trabalho, tecnologia da informação e comunicação e funcionários 

públicos como trabalhadores do conhecimento. O sucesso do e-government está relacionado à 

capacidade, à habilidade e aos recursos envolvidos em sua implementação (REYNOLDS; 

REGIO, 2001; REFFAT, 2003). 

Além de oferecer serviços de maneira uniforme a todos os cidadãos, os governos podem 

utilizar as novas tecnologias para atender aos cidadãos de forma individual e oferecer serviços 

personalizados. Os cidadãos passam a assumir uma maior responsabilidade no processo de 

relacionamento com o governo e, consequentemente, aumentam sua confiança nos setores 

públicos (REYNOLDS; REGIO, 2001; REFFAT, 2003). 

Segundo os autores, o e-government pode possibilitar processos de democracia direta, 

ou seja, pode viabilizar debates on-line, fóruns de discussão e votação eletrônica para reforçar 

o processo de tomada de decisão em nível regional e municipal (REYNOLDS; REGIO, 2001; 

REFFAT, 2003). 

O conceito de que o processo educacional não se encerra quando sai da escola pode ser 

implementado por meio de um amplo ambiente de educação a distância (e-larning). A nova 

sociedade dos trabalhadores do conhecimento poderá ser construída a partir do acesso contínuo 

a meios de educação on-line personalizados e sofisticados (REYNOLDS; REGIO, 2001; 

REFFAT, 2003). 

Além disso, os governos podem ajudar os menos favorecidos a terem acesso a novas 

tecnologias e podem contribuir para a alfabetização digital, de maneira especial, dos jovens e 

idosos (REYNOLDS; REGIO, 2001; REFFAT, 2003). 

O e-government contribui para que a comunicação interna possa ser mais ágil e, assim, 

permite acompanhar o que está acontecendo em cada departamento. Documentos podem ser 

distribuídos e aprovados eletronicamente, descartando-se o papel. Muitas informações podem 

ser compartilhadas entre os funcionários, facilitando o acesso à informação e dando mais 

agilidade ao processo de tomada decisão (MEGHAN E. COOK et al., 2002). 
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A sociedade está se movendo na direção de uma vida cada vez mais eletrônica. 

Organizações privadas e cidadãos estão utilizando mais os serviços eletrônicos. As pressões 

para que o governo ofereça as mesmas facilidades têm se mostrado cada vez maiores 

(MEGHAN E. COOK et al., 2002). 

3.9 Os impactos do e-government 

As evidências sobre o impacto do e-government têm se mostrado mais evidentes sob 

dois aspectos: i) o impacto na qualidade dos serviços e ii) o impacto na redução de custos. A 

seguir, discorremos sobre ambos.  

3.9.1 Impacto na qualidade dos serviços 

As evidências sobre o impacto e-government sobre a entrega dos serviços públicos têm 

sido bastante discutidas na literatura e apresentam posições divergentes. Entretanto, as 

seguintes percepções têm estado mais presentes e se mostrado mais consensuais: 

• A melhoria na prestação de contas e disponibilização de informações pode ser 

percebida como um caso de sucesso do e-government, o qual utiliza os recursos da internet para 

suprir os cidadãos com mais informações sobre assuntos de diversas áreas, como saúde, 

educação, segurança, entre outros. Entretanto, é necessário considerar que, por mais que tenha 

aumentado o volume de informações disponíveis, os cidadãos podem não ter clareza sobre 

como encontrá-las (EDMISTON, 2003; PINA; TORRES; ROYO, 2010; LUNA-REYES; GIL-

GARCIA; ROMERO, 2012; ZIEMBA; PAPAJ; JADAMUS-HACURA, 2017). 

•Embora os cidadãos estejam cada vez mais habilitados a acessarem os serviços 

eletrônicos utilizando seus computadores, televisores e smartphones, ainda são poucas as 

iniciativas do governo no sentido de ampliar as possibilidades para que os cidadãos optem por 

diferentes tipos de dispositivos para acessar os serviços (SILCOCK, 2001; NORRIS; 

REDDICK, 2013). 

• Mesmo que a maior parte da população possa estar preparada para utilizar os serviços 

eletrônicos, isso parece não se revelar no comportamento dos cidadãos. Existe a expectativa de 

que o próprio e-government levará à melhora nessa percepção acerca da disponibilidade dos 

serviços públicos (MOON, 2002; SHARPE; ROY, 2010; SAVOLDELLI; CODAGNONE; 

MISURACA, 2014). 
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• Parece existir uma relação entre a percepção da importância de um determinado 

serviço público e a satisfação do cidadão com esse serviço (HO, 2002). 

• O aumento dos serviços on-line pode dificultar ou impedir o acesso aos serviços por 

parte de pessoas que se encontram em condições sociais precárias ou daquelas que estejam entre 

as consideradas analfabetas digitais (REFFAT, 2003). 

3.9.2 Impacto na redução de custo 

A redução de custo com o uso do e-government tem sido apontada, com frequência, 

como uma das principais justificativas para a sua adoção. Isso ocorre porque é bastante comum 

encontrar resultados concretos em casos em que o foco principal do uso da tecnologia está 

voltado à automatização de processos, na qual a mensuração da economia é mais tangível 

porque contribui para a redução de papel e impressões, ou para a economia de tempo para 

realizar um determinado processo, por exemplo (MOON, 2002; EDMISTON, 2003; LUNA-

REYES; GIL-GARCIA; ROMERO, 2012). 

Embora a redução de custos seja um dos benefícios do e-government, vários estudos 

têm apontado que nem sempre o seu uso consegue dar um retorno a curto prazo e que, às vezes, 

isso parece controverso (HEEKS; DAVIES, 1999; FELIPE SÁ; ROCHA; COTA, 2016), pois 

implica um investimento maior a curto prazo para que o retorno possa vir mais tarde. 

Quando se avalia aspectos relativos ao custo do e-government, existem três questões 

importantes de serem consideradas. Primeiro, a economia não acontece automaticamente e 

precisa ser planejada e avaliada de forma realística. Segundo, a estimativa de economia deveria 

levar em conta economias diretas e indiretas, pois existem economias que se estendem a vários 

setores ou departamentos do governo. Terceiro, o foco na redução de custo não deveria ser o 

principal objetivo do e-government, pois essa abordagem poderia excluir ganho ou benefícios 

dos cidadãos (HEEKS; DAVIES,1999; BROWN, 2001). 

3.10 As barreiras para o desenvolvimento do e-government 

Já se passaram 25 anos desde o início dos debates sobre as perspectivas do e-

government. Seu conceito passou por várias mudanças durante esses anos, tanto em relação à 

sua abrangência quanto em relação aos seus benefícios e à sua expansão. Durante esse tempo, 

houve muitos esforços políticos e investimentos públicos, entretanto, a adoção do e-government 

continua lenta e sendo um desafio para governos e cidadãos. Embora se tenha consciência de 
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que a mudança de cultura não é um processo simples e que exige tempo, esse fator tem 

preocupado muitos pesquisadores que buscam identificar quais são os fatores que podem estar 

interferindo no desenvolvimento do e-government (MOON, 2002; SAVOLDELLI; 

CODAGNONE; MISURACA, 2014). 

A morosidade com que o e-government tem se desenvolvido é atribuída a dificuldades 

de várias naturezas surgidas durante esses anos. Entre essas dificuldades, os estudos apontam   

aspectos relacionados à própria adoção e implementação do e-government; o otimismo e a 

euforia exacerbados que tomaram conta dos projetos iniciais; e as dificuldades na difusão dos 

projetos tanto internamente, entre governos, como externamente, entre cidadãos e demais 

interessados (HEEKS; DAVIES, 1999). Para alguns autores, essas dificuldades podem ser 

classificadas em dificuldades técnicas, gerenciais e políticas (FOUNTAIN, 2001; DAWES e 

PARDO, 2002). 

A questão financeira também tem se mostrado como uma barreira de grande influência 

na adoção do e-government, pois o dinheiro no setor público parece não ser suficiente para dar 

conta de todas as demandas (HEEKS; DAVIES, 1999). Além disso, a infraestrutura necessária 

para criar condições de ofertar e manter os serviços de e-government possui um custo elevado. 

Em alguns casos, até existe uma infraestrutura básica, mas que não tem condições de atender 

às demandas dos projetos de e-government. 

Outro aspecto que tem interferido na adoção do e-government é o excesso de otimismo 

(HEEKS; DAVIES, 1999) que técnicos, funcionários públicos, vendedores, acadêmicos, entre 

outros envolvidos na implementação do e-government possuem quanto às potencialidades das 

tecnologias da informação e comunicação.  Muitas vezes, é passada a ideia de que as 

tecnologias da informação e comunicação podem resolver todos os problemas do governo e 

“que nesse ano poderá resolver os problemas melhor do que no ano passado” (HEEKS; 

DAVIES, 1999, p. 34). 

Em alguns casos, também observa-se certo modismo, baseado em casos em que a 

implementação do e-government não estava diretamente relacionada com as necessidades, 

reforçando a ideia de que a informatização do governo, por si só, vai ser capaz de resolver 

grande parte dos problemas públicos relacionados com o excesso de burocracia, a conformidade 

ou a falta de transparência, levando à aceleração dos serviços, à geração de dados mais corretos 

e ao fim da corrupção (TETTEY, 1997; HEEKS, 2002). 
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Embora certa dose de otimismo em relação aos benefícios da evolução tecnológica seja 

positiva para a condução dos projetos, é preciso considerar que as iniciativas não podem ter a 

tecnologia como um fim em si mesma, mas como um meio que possibilita a melhoria da oferta 

dos serviços públicos. Além disso, faz-se necessário saber lidar com as pressões externas que, 

embora possam ser bem intencionadas, acabam por demandar ações mais pelo modismo do que 

pela necessidade e reais condições de aplicação (HEEKS; DAVIES, 1999). 

Ao longo dos anos, o histórico de falhas em projetos que envolveram as tecnologias de 

informação e comunicação e as dificuldades em mensurar o valor dos benefícios esperados 

levaram a um certo ceticismo quanto à eficácia do e-government. A percepção de falta de 

clareza ou de evidências sobre os impactos positivos da tecnologia de informação e 

comunicação e sua capacidade de entregar o que se propõe (HEEKS, 2002) têm levado, muitas 

vezes, os gestores públicos a ignorar o seu potencial. 

Outro aspecto que também aparece com frequência diz respeito ao risco que as novas 

tecnologias trazem à permanência dos funcionários em suas funções. Há um temor de que a 

modernização dos serviços por meio das tecnologias de informação e comunicação poderá levar 

ao fechamento de postos de trabalho (HEEKS, 2002), o que, por sua vez, acaba prejudicando 

as iniciativas de criar e entregar novos serviços públicos baseados na tecnologia de informação 

e comunicação. 

Edmiston (2003) considera que a baixa adoção do e-government, mesmo depois de duas 

décadas de esforços políticos e investimentos públicos, poderia ser resumida em três barreiras 

principais: marketing, privacidade e recursos financeiros. Para o e-government desenvolver-se 

com maior velocidade, estaria faltando uma atenção maior no que tange á divulgação de todos 

os serviços desenvolvidos pelo governo e também educar os cidadãos sobre o uso desses novos 

serviços e dos benefícios que poderiam oferecer. O ponto chave dessa constatação é que o e-

government vai além da oferta dos serviços. Está diretamente relacionado ao uso dos serviços 

desenvolvidos. 

Outros aspectos que podem potencializar as dificuldades do e-government são a falta de 

clareza na visão ou nos objetivos a respeito das soluções necessárias, a falta de liderança, a falta 

de habilidade e de conhecimento sobre as ferramentas tecnológicas que fazem parte do processo 

de implementação do e-government, a falta de treinamento dos funcionários públicos e os 

problemas de comunicação entre os envolvidos dos diversos departamentos (DETLOR; FINN, 

2001). 



68 

 

Savoldelli, Codagnone e Misuraca (2014) classificaram as barreiras do e-government 

entre 1994 e 2013, em três períodos com características peculiares. Partiram da revisão de vários 

trabalhos científicos que abordaram o tema nesse período. Encontraram uma evolução do e-

government mais lenta nos primeiros dez anos, com foco na entrega de infraestrutura de 

tecnologia da informação e ações de conscientização. Já nos outros dois períodos, a velocidade 

foi maior e o foco esteve mais voltado para a entrega e o aperfeiçoamento dos serviços de e-

government. 

Como o período entre 1994 e 2004 abrangeu o início das discussões sobre e-government, 

os estudos desenvolvidos apresentavam um grande otimismo sobre seu futuro, baseado, 

principalmente, no potencial oferecido pelas inovações da tecnologia de informação e 

comunicação. Nesse período, as principais barreiras estavam na deficiência da infraestrutura de 

telecomunicações e, por consequência, sua precária capacidade de comunicação. Esses limites 

estariam associados a uma falta de padrões e de suporte institucional. Além disso, os cidadãos 

ainda não se sentiam seguros quanto à privacidade das transações dos serviços que passavam a 

ser oferecidas on-line, levando a uma falta de confiança no próprio governo. Parte disso 

aconteceu em decorrência dos problemas nos sistemas e porque havia uma grande deficiência 

de profissionais com conhecimentos especializados em tecnologia da informação e 

comunicação (SAVOLDELLI; CODAGNONE; MISURACA, 2014). 

Entre 2005 e 2009, o e-government teve uma expansão superior em relação ao período 

anterior, tanto em nível internacional quanto entre as distintas esferas de governo (estadual e 

local). Essa expansão levou ao aperfeiçoamento do conhecimento para lidar com as dificuldades 

prévias de infraestrutura, mas não conseguiu superá-las na sua totalidade (SAVOLDELLI; 

CODAGNONE; MISURACA, 2014).  

Embora numa escala menor, persistiram, por todo o período, os aspectos referentes ao 

custo e à manutenção dos sistemas. Uma barreira que se apresenta como desafio maior a partir 

do aumento de oferta de serviços informatizados é a integração entre a grande quantidade de 

sistemas. Permanece a falta de confiança dos cidadãos quanto à segurança dos sistemas e à 

privacidade das informações. Profissionais com habilidades técnicas para trabalhar com a 

tecnologia envolvida no e-government também são uma preocupação remanescente 

(SAVOLDELLI; CODAGNONE; MISURACA, 2014).  

Um aspecto relativamente novo que surge nesse período diz respeito à cooperação entre 

os departamentos do governo, pois é constatada a resistência de servidores públicos para 
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trabalharem na oferta dos novos serviços. No entanto, nesse período, a barreira com maior 

destaque em atrasar o desenvolvimento do e-government seria a falta de mensuração e avaliação 

dos serviços oferecidos pelo e-government. Isso implicou dificuldades de conectar e justificar 

os benefícios e retornos possíveis de se atingir por meio da inovação com os novos meios de 

tecnologia de informação e comunicação. Também são mencionados aspectos como a exclusão 

digital, a baixa participação dos cidadãos no processo de tomada de decisão e a falta de modelos 

de e-government que pudessem ser aplicados nas diferentes esferas de governo, com destaque 

especial para os níveis locais (SAVOLDELLI; CODAGNONE; MISURACA, 2014). 

Entre 2010 e 2013, período marcado por uma adoção ainda maior do e-government, 

observa-se, ao contrário do que poderia se esperar, a permanência de praticamente todas as 

barreiras, exceto as tecnológicas, e um aumento significativo de sua complexidade 

(SAVOLDELLI; CODAGNONE; MISURACA, 2014). Uma explicação para isso é que a 

expansão do e-government para todas as esferas de governo e a participação mais efetiva dos 

cidadãos implicaram uma percepção de demanda mais clara e incentivaram o debate sobre a 

temática (HOLDEN; NORRIS; FLETCHER, 2003). 

Entre os principais pontos identificados nesse período, estão a falta de eficiência e de 

efetividade do governo com pouca integração entre os serviços e na necessidade de um setor 

público mais inovador e com a devida atenção às regulamentações necessárias para facilitar a 

implementação do e-government. Ainda são precárias as condições para uma maior 

participação e colaboração dos cidadãos. Também existe a falta de métodos formais para 

auxiliarem no processo de tomada de decisão sobre o e-government aliados à carência de 

recursos públicos para a implementação do e-government (SAVOLDELLI; CODAGNONE; 

MISURACA, 2014). 

Embora existam barreiras que impactem no  desenvolvimento  e  na   difusão  do                

e-government, é possível perceber sinais de que o tempo tem contribuído para que se aprenda 

tanto com os casos exitosos quanto com os fracassados. Um ponto que tem se mostrado 

consensual ao longo do tempo é que as tecnologias de informação e comunicação estão se 

tornando cada vez mais acessíveis, poderosas e fáceis de usar. Também, as instituições estão 

mais experientes, participativas e colaborativas. Os cidadãos possuem cada vez mais acesso às 

novas tecnologias e estão mais capacitados a fazer uso delas. Apesar desses avanços, faz-se 

necessário considerar que desafios como a exclusão digital e o analfabetismo digital ainda são 

questões remanescentes que precisam ser resolvidas (SAVOLDELLI; CODAGNONE; 

MISURACA, 2014). 
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De acordo com Dardha e Ndou (2004), entre as principais ações importantes para o 

desenvolvimento do e-government, pode-se salientar as seguintes: a adoção de sistemas 

rigorosos de monitoramento e avaliação; o aprendizado a partir de iniciativas exitosas tanto no 

setor público quanto no setor privado; e a manutenção do foco nos projetos orientados para os 

cidadãos e suas necessidades, com a devida atenção para a melhora continua da eficiência e 

eficácia nesse processo. Mesmo que algumas ações sejam realizadas para melhorar os processos 

internos da gestão governamental, deve-se manter em mente que o objetivo final é servir melhor 

os cidadãos. 

3.11  O conceito de public value no contexto do e-government  

O uso das tecnologias de informação e comunicação tem se mostrado, por um lado, 

como uma importante ferramenta para realizar a reforma do serviços público e, por outro, tem 

trazido grande preocupação, dado que a sua adoção e expansão estão aquém das expectativas e 

estimativas. Entre os muitos fatores que levam a uma baixa velocidade de expansão, estão as 

barreiras do e-government (MOON, 2002; NORRIS; REDDICK, 2013; SAVOLDELLI; 

CODAGNONE; MISURACA, 2014) e a forma como esse é compreendido e implementado nos 

distintos espaços. Muitas vezes, o e-government é abordado simplesmente como o meio de 

automatização de processos existentes e a disponibilização desses on-line, deixando de 

considerar muitos outros elementos que fazem parte do conceito e que poderiam agregar uma 

gama muito maior de benefícios (MOON, 2002). 

A simplificação do entendimento sobre o e-government, no sentido de reduzi-lo a 

aspectos técnicos, tem colocado o uso das tecnologias de informação e comunicação como 

sendo o objetivo final para muitos gestores públicos e técnicos, levando-os a desconsiderar um 

aspecto fundamental que vai além da implementação dos serviços: atender melhor às 

necessidades dos cidadãos.  

A adoção de uma visão simplista de e-government vai implicar várias deficiências no 

seu processo de planejamento, implementação e avaliação (KEARNS, 2004). Primeiro porque 

não se consegue entender todos os elementos necessários para o seu planejamento. Segundo, 

porque ao inexistir um planejamento apropriado, a implementação fica prejudicada e limitada 

aos aspectos estritamente técnicos. Terceiro, a avaliação fica prejudicada porque leva a 

mensuração de aspectos limitados do e-government, muitas vezes com a utilização de 
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parâmetros equivocados ou demasiadamente simplificados, como por exemplo, os estritamente 

técnicos e operacionais. Isso prejudica o conjunto como um todo. 

Nesse contexto é que o conceito de public value assume um papel importante, pois 

complementa o entendimento do conceito de e-government e enfatiza seu propósito. O conceito 

de public value pode ser definido como um framework para criação de valor para os cidadãos. 

De acordo com os estudiosos desse conceito, public value se refere ao valor criado pelo governo 

através de serviços, regulação de leis, entre outras ações (KELLY; MULGAN; MUERS, 2002; 

BOZEMAN, 2007).  

A society’s “public values” are those providing normative consensus about (a) the rights, 

benefits, and prerogatives to which citizens should (and should not) be entitled; (b) the 

obligations of citizens to society, the state, and one another; and (c) the principles on 

which governments and policies should be based (BOZEMAN, 2007, p. 13). 

O conceito de public value pode auxiliar no planejamento por meio do apoio ao processo 

de decisão durante a implementação, criando uma ponte entre tecnologia, comunidade política 

e cidadão e durante a avaliação, num sentido de performance dos objetivos finais. Dessa forma, 

a aplicação do conceito de public value no contexto do e-government, contribui para identificar 

os fatores chaves para planejar, implementar e avaliar o e-government (KELLY; MULGAN; 

MUERS, 2002). Entre esses elementos chaves, estão: 

• a prestação de serviços que possam ter uma demanda maior; 

• o aumento do grau de satisfação dos usuários com os serviços prestados; 

• aumento e escolha das informações disponibilizada nos serviços; 

• maior foco em serviços que o público acredita ser mais importante; 

• maior atenção para novos serviços para cidadãos com maiores necessidades; 

• redução de custos na prestação de serviços; 

• melhorias na entrega dos resultados; 

• contribuição para aprimorar os níveis de confiança entre cidadãos e instituição pública. 

Como destacado por alguns autores, o uso do conceito de public value em conjunto com 

o e-government é importante porque contribui para a seleção dos critérios de sucesso e auxilia 

na melhor utilização dos recursos de tecnologia da informação e comunicação e na entrega dos 

serviços públicos de forma mais efetiva. Permite, também, uma reflexão mais complexa sobre 

os benefícios que o e-government pode entregar, contribuindo para um processo de avaliação 
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mais efetivo do uso e dos resultados advindos das tecnologias de informação e comunicação 

(BANNISTER; CONNOLLY, 2014).  

3.11.1 A construção do public value 

Muitas iniciativas de e-government se limitam a justificar seu valor público a partir de 

aspectos financeiros. Entretanto, o jargão “economizar” não significa necessariamente a melhor 

aplicação dos recursos públicos, nem que os cidadãos estejam sendo efetivamente atendidos 

dentro de suas reais necessidades. Nesse sentido, além do aspecto financeiro, a construção de 

valor passa a considerar os benefícios que traz para a sociedade, sendo o aspecto financeiro um 

meio para tal e os seus benefícios não são medidos tão somente pelas questões econômicas, 

mas, sim, pelos resultados sociais que apresenta. 

Segundo Kelly, Mulgan e Muers (2002), a construção de valor do conceito de public 

value está relacionada a três aspectos fundamentais: i) entrega de serviços de alta qualidade; ii) 

entrega de serviços que são vistos como necessários pelos cidadãos; e iii) confiança na 

instituição pública.  

a) Serviços de alta qualidade 

Os cidadãos esperam encontrar na oferta dos serviços públicos as mesmas facilidades e 

benefícios que encontram no consumo de serviços do setor privado. Isso acontece porque 

muitos serviços públicos também são oferecidos pelo serviço privado, como por exemplo 

pagamento de contas, taxas, etc. Além disso, os cidadãos estão cada vez mais equipados e 

familiarizados com tecnologias como smartphones, mídias sociais, entre outros, que os coloca 

em contato com recursos tecnológicos de extrema eficiência e alto grau de qualidade (KELLY; 

MULGAN; MUERS, 2002; SÁ; ROCHA; COTA, 2014). Nesse sentido, o grau de exigência 

dos cidadãos acaba sendo formado por padrões de alta qualidade.  

A avaliação da qualidade é composta por vários fatores, mas um dos principais diz 

respeito à satisfação dos usuários com os serviços. O contexto atual implica um usuário muito 

mais exigente e que não se contenta em apenas aceitar os serviços disponibilizados, procedendo, 

de forma crítica, a uma avaliação quanto aos aspectos de qualidade (KELLY; MULGAN; 

MUERS, 2002; BANNISTER; CONNOLLY, 2014). 

Para Kelly, Mulgan e Muers (2002), a percepção sobre a qualidade dos serviços é 

avaliada a partir dos seguintes elementos: i) a disponibilidade dos serviços; ii) o nível de 
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satisfação com os serviços; iii) a importância dos serviços oferecidos; iv) a equidade na 

prestação de serviços; e v) o custo.  A seguir, detalhamos cada um desses aspectos. 

• Disponibilidade dos serviços: para que um serviço possa ser utilizado, ele precisa estar 

disponível. Além da disponibilidade, esse serviço precisa estar em condições de ser utilizado, 

de modo que se mostre rápido, eficiente e útil, levando a uma ótima aceitação. Quanto maior 

for a satisfação com os serviços, maior sua adição de valor. 

• Nível de satisfação com os serviços:  a satisfação é impulsionada por fatores como a 

qualidade do serviço ao cliente, o nível de informação disponível, a possibilidade de escolhas 

quanto aos tipos de serviços e o atendimento ao cidadão em momentos de dúvidas ou 

dificuldades. 

• Importância dos serviços oferecidos: parece haver uma relação entre a percepção de 

importância de um serviço e o nível de satisfação do cidadão. Quando os serviços 

disponibilizados também são vistos pelos cidadãos como os mais importantes, a satisfação é 

maior. 

• Equidade na prestação de serviços: a oferta dos serviços não deveria ser realizada para 

priorizar diferentes classes sociais. A criação do valor público está em ofertar os serviços mais 

necessários, ou seja, aqueles que atendam a um “problema público” e não ao interesse de alguns 

grupos.  

• Custo: os custos envolvidos na entrega dos serviços são considerados pelos cidadãos. 

Quanto maior a percepção da relação entre custo e benefício por parte do cidadão, maior a 

geração do public value. 

b) Entrega dos serviços que são vistos como necessários pelos cidadãos 

Essa fonte de public value está relacionada à capacidade de geração de resultados a 

partir dos serviços disponibilizados e com base na avaliação se esses atendem às expectativas 

dos cidadãos em relação aos resultados esperados. Os cidadãos também esperam resultados 

sociais em áreas chaves como educação, segurança, saúde, transporte e redução das 

desigualdades sociais (KELLY; MULGAN; MUERS, 2002; KEARNS, 2004). 

c) Confiança na instituição pública 

Essa fonte de public value diz respeito à confiança que os cidadãos depositam nas 

instituições públicas. A confiança é importante, principalmente em momentos de dificuldade 
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quando os serviços públicos escolhidos não conseguem atender às expectativas. A falta de 

confiança nas instituições nesses casos pode gerar conflitos e prejudicar a capacidade de 

resolução e, por consequência, de geração de public value. A confiança é fundamental para as 

relações entre governo e cidadãos, pois quando os cidadãos confiam nas instituições e nos 

servidores públicos, tornam-se mais propensos a aceitar as iniciativas do governo, enxergar os 

aspectos positivos dessas iniciativas e se sentir como parte do processo (KELLY; MULGAN; 

MUERS, 2002; KEARNS, 2004). 

Por fim, como pode ser visto, o paradigma do valor público pode ser considerado uma 

abordagem para o estudo das reformas do setor público por meio das tecnologias de informação 

e comunicação, visto que propõe a compreensão do fenômeno do e-government sob o viés da 

importância para a sociedade e reforça que o propósito final do e-government diz respeito a 

atender às necessidades dos cidadãos e não apenas fazer uso das tecnologias. 

3.12 A função do e-government no contexto da democracia  

Com os avanços das tecnologias de informação e comunicação na década de 1990, a 

tecnologia passou a ser considerada como uma ferramenta para ampliar o desenvolvimento do 

processo democrático.  Dessa forma, a democracia seria exercida por meio da participação on-

line, o que passou a ser bastante enfatizado, a partir de 2001, quando o relatório da OECD 

previu que a internet cumpriria um papel fundamental ao propiciar a participação on-line dos 

cidadãos. Entretanto, vários estudos demonstraram que se evoluiu pouco nesse sentido (OECD, 

2003). 

Com o passar dos anos, o uso das tecnologias de informação e comunicação passou a 

ser adotado cada vez mais por diversos países nas diferentes esferas de governo. Inicialmente, 

a aplicação dessas tecnologias assumiu um enfoque mais administrativo e gerencial, o que levou 

a uma maior oferta de produtos e serviços aos cidadãos. Ao mesmo tempo em que se focou 

mais nos aspectos estruturais, foi dada pouca atenção às questões relacionadas à participação 

democrática. Isso gerou, nos últimos anos, uma perda de confiança por parte dos cidadãos na 

estrutura política e contribuiu para o sentimento de ineficiência dos governos incentivado pelo 

grande número de escândalos divulgados agilmente pelos meios de comunicação (PINA; 

TORRES; ROYO, 2008).  
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O uso das tecnologias de informação e comunicação pelos governos é uma temática que 

ainda se mostra em fase inicial na maioria dos países vinculados à ONU, mas que tem assumido 

um papel importante no contexto da gestão pública. A seguir, retoma-se o debate sobre o papel 

das tecnologias para propiciar a participação dos cidadãos nos processos governamentais. 

3.12.1 O papel das tecnologias de informação e comunicação no processo 

democrático 

As tecnologias de informação e comunicação têm sido reconhecidas como ferramentas 

que possibilitam a ampliação do processo de participação democrática. Isso tem acontecido 

gradativamente nos últimos anos em função da evolução das tecnologias e também de seu uso 

nas práticas do governo por meio do e-government. Segundo a OECD (2003), existe um 

reconhecimento, por parte dos seus países membros, de que as tecnologias de informação e 

comunicação são uma poderosa ferramenta para aumentar o engajamento dos cidadãos no 

processo de construção de políticas públicas. 

A OECD considera que existem alguns pontos emergentes no engajamento dos cidadãos 

no processo de elaboração de políticas públicas a partir do uso de tecnologias informacionais 

que precisam ser considerados. Primeiro, a tecnologia é um meio e não a solução dos problemas 

relativos ao engajamento e à participação. Segundo, a disponibilização de informações on-line 

é uma condição essencial para o engajamento. Entretanto, é necessário considerar que 

quantidade não significa qualidade, o que exige um amplo planejamento sobre quais 

informações serão disponibilizadas para levar a um grau maior de participação. Terceiro, as 

barreiras para a participação on-line no processo de construção de políticas públicas são 

culturais, organizacionais e constitucionais e não apenas tecnológicas. Superar esse desafio 

exige um grande esforço e conscientização, tanto por parte dos governos quanto dos cidadãos. 

Deve-se levar em consideração, também, os efeitos da exclusão digital, de modo que se 

consiga assegurar aos cidadãos, independentemente de estarem on-line ou não, seus direitos de 

participarem da esfera pública (OECD, 2001). O acesso à informação é uma condição básica 

para a participação, seja ela consultiva ou deliberativa. A combinação das novas tecnologias 

com as tradicionais “off-line” tem um papel crucial na concretização desse processo. 

A OECD chama atenção para o fato de que, embora exista, cada vez mais, um grande 

aumento de informações disponibilizadas on-line pelos governos, a qualidade dessas 

informações varia consideravelmente em termos de acessibilidade, relevância e utilidade para 

os cidadãos que desejam ser informados e participar do processo de elaboração das políticas 
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públicas. Isso possivelmente levará ao crescimento de mecanismos de controle para que se 

possa estar seguro de que as informações são confiáveis. Trabalhar para que isso aconteça é 

uma responsabilidade que pode ser dividida entre atores internos e externos ao governo.  

3.12.2 O e-government e a participação democrática 

Com o avanço das tecnologias de informação e comunicação e o empenho dos governos 

em ofertar melhores serviços, o e-government, em esfera mundial, tem evoluído e facilitado aos 

cidadãos o acesso a serviços públicos personalizados, sem a dependência de horários e locais 

específicos de atendimento, otimizando o tempo em filas e deslocamentos desnecessários. Esses 

avanços em termos de efetividade têm resultado em novas pressões exercidas sobre o próprio 

governo (GIL-GARCIA; MARTINEZ-MOYANO, 2007; BRAGA; GOMES, 2016). Isso tem 

levado a uma nova configuração tanto dos serviços oferecidos aos cidadãos quanto do papel 

que os cidadãos passam a assumir diante do processo de priorização e elaboração dos serviços 

públicos. 

No contexto global, é possível perceber uma grande lacuna entre a evolução em termos 

das tecnologias de informação e comunicação e a evolução relacionada ao seu uso em favor de 

uma maior participação democrática (OECD, 2001). Existem várias justificativas para esse 

processo estar lento. Entre elas, a falta de recursos – do governo e dos cidadãos – e a falta de 

interesse dos cidadãos.  

Embora se perceba a evolução no sentido do avanço de práticas democráticas, com o 

apoio das tecnologias do e-government, ainda é pequeno o esforço no sentido de viabilizar 

maior participação, seja ela on-line ou até mesmo pelos meios tradicionais. O fato de que a 

maior participação aumenta o poder dos cidadãos e, por consequência, diminui o poder de 

grupos de interesse, parece ter levado a pouco esforço no sentido de ampliar a capacidade de 

participação dos cidadãos (GIL-GARCIA; MARTINEZ-MOYANO, 2007). 

No contexto de maior participação dos cidadãos em processos democráticos, a 

ferramenta do e-government tem se mostrado como uma alternativa para dar suporte ao 

processo de aprofundamento democrático, pois oportuniza aos gestores públicos e aos cidadãos 

um meio de ampliar as relações entre governo e cidadão em diferentes perspectivas. Essas vão 

desde a perspectiva básica (ou de informação de via única), na qual o governo compartilha o 

que acontece em sua gestão, até a possibilidade de que o cidadão faça algumas demandas e 

possa utilizar esse mesmo canal para interagir e aprimorar o processo de desenvolvimento da 

democracia e da própria comunicação (GIL-GARCIA; MARTINEZ-MOYANO, 2007). 
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A área do e-government que se dedica a entender como se dá esse processo participativo 

chama-se e-democracy (MACINTOSH, 2004; CHADWICK, 2012). De acordo com Macintosh 

(2004), 

[…] e-democracy is concerned with the use of information and communication 

technologies to engage citizens, support the democratic decision-making processes and 

strengthen representative democracy. The principal ICT mechanism is the internet 

accessed through an increasing variety of channels, including PCs, both in the home and 

in pubic locations, mobile phones, and interactive digital TV. The democratic decision 

making processes can be divided into two main categories: one addressing the electoral 

process, including e-voting, and the other addressing citizen e-participation in 

democratic decision- making. 

Desde o surgimento do conceito, os estudos sobre e-democracy têm passado por 

diferentes momentos, os quais oscilam desde um grande entusiasmo no início da década de 

1990 até reações mais pessimistas no final da mesma década. Mais recentemente, pode-se 

identificar abordagens mais balançadas e empiricamente confirmadas. Entretanto, sob a 

perspectiva da e-democracy – em relação aos aspectos de deliberação on-line, da sua 

quantidade, da qualidade e do impacto no comportamento político –, os seus resultados estão 

muito aquém dos ideais lançados no início da década de 1990 (CHADWICK, 2012).  

Numa perspectiva otimista, a e-democracy é considerada uma ferramenta útil para 

capacitar e facilitar a participação dos cidadãos nos processos de tomada de decisão. Existe um 

número cada vez maior de exemplos de governos inovando e usando a tecnologia de informação 

e comunicação para disponibilizar o acesso às informações sobre políticas públicas e alcançar 

a possibilidade de os cidadãos se manifestarem. O e-government tem reforçado esse processo 

de criação de meios que favoreçam a democracia, a equidade e a participação. Apresenta-se 

como um instrumento que possibilita ampliar a esfera pública e atuar como força democrática 

na melhora da confiança e da participação dos cidadãos, eliminando barreiras geográficas e 

melhorando o processo de informação, comunicação e interação para promover e sustentar o 

engajamento cívico (AINSWORTH; HARDY; HARLEY, 2003).  

Na perspectiva pessimista, são apontadas as limitações da e-democracy. Os autores 

otimistas são criticados por não levarem em consideração questões como o grande número de 

pessoas em estado de pobreza e sem educação suficiente para acessar e aprender como utilizar 

as ferramentas de comunicação.  Além disso, o e-government é visto como uma ameaça e uma 

forma de reforçar o controle exercido pelos governos e grandes corporações, o que contribui 

para agravar as desigualdades e aumentar a distância entre os que estão no poder e os 

governados (HALL, 1999; PELED, 2001; MAY, 2002; YANG, 2003; CHEN; BOASE; 

WELLMAN, 2008).  
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Na perspectiva mais realista, a e-democracy é vista com otimismo, mas são levadas em 

consideração os pontos ressaltados como utópicos pelos pessimistas. As tecnologias de 

informação e comunicação são reconhecidas como meios possíveis de serem utilizados de 

diferentes maneiras (STEYAERT, 2000), e se reconhece seu potencial para interagir 

diretamente com representantes em diferentes espaços (RESNICK, 1997) e para, dessa forma, 

aumentar o senso de participação dos cidadãos (KAVANAUGH; PATTERSON, 2001). As 

dificuldades são vistas como superáveis a partir da habilitação dos cidadãos em condições 

sociais menos favoráveis, possibilitando que esses desenvolvam as capacidades necessárias à 

participação. 

A partir da perspectiva realista, se tem construído duas abordagens da e-democracy: i) 

a abordagem consultiva e ii) a abordagem deliberativa. Essas abordagens são diferenciadas pela 

extensão e direção da participação nas redes de comunicação (CHADWICK, 2012).  

A abordagem consultiva foca na comunicação vertical entre Estado e cidadãos por meio 

do compartilhamento de informações. Nessa abordagem, diferentes atores produzem opiniões 

e visões sobre os problemas públicos e encaminham para os representantes políticos, os quais 

consideram tais manifestações no processo de tomada de decisão. Não existe uma interação 

nesse processo. É considerado como de via única, pois os representantes somente captam 

opiniões para a tomada de decisão sem trabalharem numa construção conjunta dessas opiniões 

(CHADWICK, 2012). 

A abordagem deliberativa centra sua atenção no processo de tomada de decisão, no qual 

Estado, cidadãos e organizações interagem para discutir temas importantes e decidirem sobre 

eles. Nesse caso, a diferença está na comunicação interativa entre os atores, ou seja, existe 

interesse e meios para que haja interação entre as partes e se possa aprimorar as discussões e se 

chegar a um consenso. Nessa abordagem, os cidadãos deixam de ser simples consumidores de 

políticas públicas para se tornarem formuladores dessas políticas em conjunto com seus 

representantes (CHADWICK, 2012).  

Ambas as abordagens são estudadas de forma mais específica a partir do conceito de e-

participation, o qual, segundo a OECD, pode ser definido como uma relação baseada em 

parceria, na qual “citizens actively engage in decision-making and policy-making” (OECD, 

2001, p. 16). A e-participation tem por objetivos: i) alcançar um público mais amplo e 

conseguir maior participação; ii) facilitar a participação por meio de uma variedade de 

tecnologias para atender às diferentes capacidades técnicas e de comunicação; iii) fornecer 
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informações relevantes em um formato que seja mais acessível e mais compreensível para os 

cidadãos de modo a facilitar as contribuições; e iv) envolver os participantes para permitir 

contribuições mais profundas e melhorar o processo de tomada de decisão (OECD, 2001). 

3.12.3 Características da e-participation 

Macintosh (2004) apresenta um conjunto de dez dimensões chaves necessárias para 

caracterizar as iniciativas de e-participation: i) nível de participação; ii) etapa do processo de 

elaboração de políticas; iii) atores; iv) tecnologias utilizadas; v) regras de engajamento; vi) 

duração e sustentabilidade; vii) acessibilidade; viii) recursos e promoção; ix) avaliação e 

resultados; x) fatores críticos para o sucesso. Essas dimensões são detalhadas a seguir. 

Na primeira dimensão, o “nível de participação”, é levado em consideração qual o nível 

ou o quanto os cidadãos estão engajados no processo de participação. Segundo Macintosh 

(2004), as iniciativas de participação democrática podem ser caracterizadas a partir de três 

níveis, as quais indicam a escala de participação na elaboração das políticas: e-enabling, e-

engaging e e-empowering (Figura 5). A seguir, detalha-se cada um dos níveis.  

O primeiro nível, e-enabling, implica o uso de tecnologias para viabilizar a participação, 

proporcionando maior acessibilidade e facilitando a compreensão. Esse nível visa dar condições 

de participação para o maior número de cidadãos possível, viabilizando que, mesmo aqueles 

cidadãos com grande dificuldade de acesso à internet, consigam acessá-la e se beneficiarem de 

uma quantidade maior de informação. A oferta de informações mais acessíveis e mais fáceis de 

entender é que caracteriza o nível e-enabling.   

O segundo nível e-engaging implica o uso da tecnologia para promover o engajamento 

dos cidadãos, de forma a produzir uma maior participação e contribuição no processo 

deliberativo. Nesse contexto, a comunicação acontece de maneira top-down, ou seja, o governo 

é quem tenta obter a opinião dos cidadãos para melhorar suas decisões.  

O terceiro nível, e-empowering, implica uma participação mais ativa dos cidadãos, em 

um contexto no qual eles podem influenciar de maneira mais efetiva na agenda política. Nesse 

nível, os cidadãos têm condições de iniciar os diálogos com os governos, passando a ser 

produtores de políticas e não mais apenas consumidores. Existe o reconhecimento da 

necessidade de permitir que os cidadãos influenciem e participem no processo de formulação 

das políticas.  
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Figura 5: Níveis de participação 

 
          Fonte: MACINTOSH, 2004, p. 3. 

Para Macintosh (2004), a segunda dimensão (etapa do processo de elaboração de 

políticas) está focada no processo de elaboração de políticas públicas e busca analisar qual o 

melhor momento para envolver o cidadão, visto que o processo de elaboração das políticas pode 

ser classificado em cinco estágios. Dessa forma, o governo pode definir quais as melhores 

iniciativas para cada um dos diferentes estágios (Figura 5), os quais são detalhados a seguir: 

1. Elaboração da agenda: momento em que se estabelece a necessidade de uma política 

ou de sua alteração, bem como a definição de qual o problema a ser abordado. 

2. Análise das alternativas: definição mais clara de desafios e oportunidades associados 

a um item da agenda, visando produzir um documento preliminar de política. Isso pode incluir 

distintas ações como: reunir evidências e conhecimentos de uma variedade de fontes, incluindo 

cidadãos e organizações da sociedade civil; compreender o contexto, incluindo o contexto 

político para o item da agenda e; desenvolver uma variedade de opções. 

3. Criação da política: fase marcada pela construção de um bom documento de política. 

Isso envolve uma variedade de mecanismos que podem incluir: consulta formal, análise de 

risco, realização de estudos-piloto e elaboração do plano de implementação. 

4. Implementação da política: pode envolver o desenvolvimento de legislação, 

regulamentação, orientação e um plano de entrega. 

5. Monitoramento da política: pode envolver avaliação e revisão da política em ação, 

evidências de pesquisa e pontos de vista dos envolvidos. Nesse estágio, há a possibilidade de 

voltar para o primeiro estágio. 
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Figura 6: Ciclo de vida da elaboração de políticas 

 

 

Fonte: MACINTOSH, 2004, p. 3 

 

A terceira dimensão que Macintosh (2004) descreve refere-se aos atores. Nessa 

dimensão, é considerado quem deveria estar engajado e por quem. Diz respeito à identificação 

das partes interessadas e aos seus respectivos papeis e público-alvo. Os possíveis interessados 

nesse processo seriam os tomadores de decisão, defensores de políticas específicas, 

especialistas relacionados ao conteúdo da política. Por exemplo, ministros, secretários, 

representantes eleitos, funcionários públicos, empresas, organizações da sociedade civil.  

A quarta dimensão referida por Macintosh (2004) é relativa às tecnologias usadas. 

refere-se aos recursos utilizados para permitir o engajamento dos cidadãos no processo de 

participação. O destaque especial vai para o uso das tecnologias de informação e comunicação 

na construção dos meios de engajamento.  

A quinta dimensão equivale a regras de relacionamento e contempla o tipo de 

informação pessoal que será necessária ou coletada e como será utilizada. Também se refere ao 

que os cidadãos podem e não podem fazer durante o processo de e-participation. Já a sexta 

dimensão, duração e sustentabilidade, se refere ao período de tempo relativo às iniciativas. 

A sétima dimensão mencionada por Macintosh (2004) diz respeito à quantidade de 

cidadãos que estão participando do processo e a como o estão fazendo. Busca identificar os 

meios de acesso, como computadores, smartphones, TV e outras interações digitais, bem como 

de onde estão realizando esses acessos, acompanhando de perto o processo de inclusão dos 

cidadãos.   
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A oitava dimensão se refere às condições financeiras necessárias para dar suporte às 

exigências do processo, principalmente aquelas relacionadas aos altos custos das tecnologias 

de informação e comunicação e da qualificação do pessoal. Além disso, também envolve 

aspectos de promoção das ações, sejam por meios tradicionais como jornal e outras mídias 

impressas ou digitais. 

A avaliação e resultados constituem a nona dimensão, a qual, segundo Macintosh 

(2004), está voltada à forma como as iniciativas foram avaliadas, aos resultados da avaliação e 

aos resultados das iniciativas. A avaliação deve levar em consideração as perspectivas políticas, 

técnicas e sociais.  

Por fim, Macintosh (2004) considera que a décima dimensão diz respeito à consideração 

dos elementos chaves para o sucesso das iniciativas de e-participation. Entre esses elementos, 

estão questões políticas, legais, culturais, econômicas ou fatores tecnológicos.  

3.12.4 Os desafios da e-participation 

A participação on-line dos cidadãos pode ser considerada um processo ainda recente, 

tanto que são poucos os exemplos existentes, e, quando encontrados, se caracterizam em geral  

por ações isoladas e não como um padrão de atuação de um determinado governo. Os membros 

da OECD consideram que o futuro da participação on-line está atrelado a cinco grandes desafios 

(OECD, 2001), descritos a seguir. 

Escala: existem dois pontos de vista a serem considerados nesse desafio. O do cidadão 

e o do próprio governo. No primeiro caso, a questão é o modo como a tecnologia vai contribuir 

para que a voz de um indivíduo seja ouvida e não se perca em um debate de grandes massas. 

São necessárias medidas políticas e tecnológicas para promover e manter os espaços públicos 

virtuais em condições de captar efetivamente a opinião pública. No segundo caso, o desafio vai 

além de ouvir o cidadão. É necessário responder com efetividade a cada um dos participantes 

de modo que se sintam parte do processo. 

Capacidade: está relacionada à capacidade dos cidadãos de ouvir e se envolver, defender 

e contrariar argumentos a partir de um maior volume de informações sobre as questões públicas. 

Também é necessário que haja esforços no sentido de conscientização dos funcionários públicos 

em relação às oportunidades e aos limites dos novos meios de comunicação durante a 

formulação das políticas públicas. Além disso, superar os limites da exclusão digital é 
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necessário para ampliar o processo de capacitação dos cidadãos para atuar na elaboração das 

políticas públicas. 

Coerência:  está relacionada à importância de os governos estarem presentes no processo 

de elaboração das políticas públicas. Ou seja, diz respeito à necessidade de uma visão holística 

do ciclo de formulação de políticas e da disponibilização de tecnologias para apoiar os 

processos de informação, consulta, participação, análise, feedback e avaliação. É importante 

que todos os insumos recebidos em cada etapa do ciclo de formulação de políticas públicas 

sejam disponibilizados para uso nas outras etapas do processo.  

Avaliação: importante considerar que a participação on-line do cidadão ainda é um 

processo novo e por isso é importante realizar um acompanhamento constante de como isso 

acontece. Para tal, é necessário avaliar até que ponto a participação on-line contribui para que 

objetivos de cidadãos e governos sejam atendidos e ponderar sobre quais ferramentas são 

necessárias e como podem ser utilizadas para facilitar a consulta, participação e elaboração das 

políticas públicas.  

Compromisso: os governos precisam estar comprometidos em adaptar suas estruturas e 

processos para assegurar que os resultados da participação on-line sejam analisados, 

compartilhados e usados, pois o envolvimento dos cidadãos gera expectativas de que suas 

contribuições serão importantes para a elaboração das políticas públicas. Importante que todo 

esse percurso seja amplamente comunicado aos cidadãos, de forma que estes mantenham a 

confiança no processo. Essa comunicação pode ocorrer por meio de relatórios, auditorias e 

prestações de contas.  

Braga e Gomes (2016), ao examinar as relações entre os indicadores de participação 

eletrônica e o desenvolvimento do e-government e as correlações entre participação eletrônica 

e a efetividade governamental, a partir dos dados de relatórios da ONU e do Banco Mundial, 

identificaram que quanto maior o grau de participação eletrônica, maior tende a ser o grau de 

desenvolvimento do e-government, sobretudo no que tange à disponibilização de informações 

e serviços. Além disso, os autores apontaram que graus elevados de participação eletrônica 

tendem a estar fortemente associados a altos índices de efetividade governamental. 

Numa linha otimista desse avanço com o aproveitamento da tecnologia, é possível 

prever, a médio prazo, recursos mais avançados para auxiliar nesse processo. Um exemplo disso 

é o uso das tecnologias de próxima geração, também denominadas de tecnologias inteligentes. 

Peristeras et al. (2009) consideram quatro áreas dentro das tecnologias de informação e 
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comunicação que podem dar conta desse processo de transformação no futuro. As primeiras 

duas são relativas à produção de dados e à criação de conhecimento. Nesse caso, o desafio está 

relacionado ao uso, ao reuso e à combinação de informações de modo que possam ser avaliadas 

e qualificadas criando conhecimento para ser distribuído dentro do governo. As outras duas 

áreas referem-se às redes públicas de colaboração em massa e à criação de processos 

complexos, dinâmicos e inter-organizacionais. Essas duas áreas estão relacionadas diretamente 

ao e-government e à e-participação.  

Por fim, assim como tem sido contínuo o processo de evolução do e-government, da e-

democracy e da e-participation, mesmo que em uma forma evolutiva e não transformacional 

conforme havia sido revisto por alguns autores (NORRIS; REDDICK, 2013), vários estudos 

têm apontado que há uma enorme possibilidade de ocorrer grandes avanços em um momento 

próximo (PERISTERAS et al., 2009). Entretanto, faz-se necessário estar atento quanto à 

vontade das próprias lideranças em aproveitar tais recursos e ampliar a velocidade com que as 

coisas acontecem. Além disso, a iniciativa dos próprios cidadãos em fazer parte desse processo 

é fundamental para que se possa evoluir.   

Neste capítulo, foi apresentado o modo como o e-government se relaciona com o setor 

público. Foram apresentados alguns fatos que antecederam a definição do conceito de e-

government. Discorreu-se sobre a complexidade social que envolve o conceito e apresentou-se 

as definições que ocorreram durante os últimos anos. Apresentou-se as características do e-

government, os atores que estão envolvidos em seu escopo, os benefícios e os desafios. Por fim, 

apresentou-se o conceito de public value, reforçando a importância de utilizar o e-government 

a partir dos interesses da população e não das ofertas da tecnologia por si mesmas.  

Também se apresentou discussões que têm se dado a partir do uso do e-government 

como instrumento de democratização, o que tem sido considerado por vários autores como o 

estágio final do e-government. Discorreu-se sobre o papel das tecnologias de informação e 

comunicação no processo democrático e a relação existente entre e-government e participação 

democrática. Na sequência, se apresentou o e-government e a participação cidadã e o que a tem 

caracterizado a partir de recursos tecnológicos como o e-government. Por fim, discorreu-se 

sobre os desafios que esse coloca para se viabilizar uma efetiva participação dos cidadãos e 

fortalecer a democracia. No próximo capítulo, discute-se a temática da avaliação do e-

government.



4 O DEBATE SOBRE A AVALIAÇÃO DO E-GOVERNMENT  

 

O e-government tem crescido de maneira significativa nos últimos anos e tem se 

mostrado como uma estratégia importante para a reforma administrativa do próprio 

governo. Tem sido visto como um elemento potencial de transformação das relações que 

se estabelecem entre o governo, os cidadãos, as empresas e outras partes interessadas 

(LUNA-REYES; GIL-GARCIA; ROMERO, 2012). 

Esse crescimento tem demandado grandes investimento por parte dos governos, 

para aumentar e melhorar a entrega de serviços por meios eletrônicos (SARMAD; ALI; 

HAMID, 2007). No entanto, ainda se sabe pouco sobre os impactos e os resultados 

associados aos projetos de e-government e à sua capacidade de produzir tais 

transformações organizacionais (LUNA-REYES; GIL-GARCIA; ROMERO, 2012). Isso 

fez com que os gestores públicos passassem a se preocupar com processos de avaliação 

que permitissem mensurar como o desenvolvimento do e-government vem ocorrendo. 

Também existe um grande número de iniciativas de e-government que fracassam 

devido a dificuldades em se atingir metas e objetivos. Muitos projetos não saem do papel 

e os sistemas não são implementados, assim como muitas tecnologias ou projetos são 

descartados logo depois que são concluídos (HEEKS, 2005; A. ALGHAMDI; 

GOODWIN; RAMPERSAD, 2011). Isso revela o quanto é importante que se pratique 

avaliações contínuas e que se utilize instrumentos em condições de revelar a real situação 

da adoção ou do desenvolvimento do e-government. 

Tem ficado cada vez mais claro o potencial das tecnologias de informação e 

comunicação para incrementar a forma como os governos ao redor do mundo aprimoram 

suas capacidades operacionais e prestam melhores serviços aos cidadãos. Ao mesmo 

tempo, tem aumentado a necessidade de se medir e avaliar como esse processo vem 

ocorrendo e de que forma esses esforços estão contribuindo para o processo de tomada 

de decisão em diferentes níveis e para o bem-estar dos cidadãos. 

Como afirmado por Deming (1992), medir, definir e gerenciar são ações 

determinantes para que se possa atingir o sucesso. Com o e-government não é diferente. 

Medir, definir e gerenciar passam a assumir um papel cada vez mais importante à medida 

que se avança tanto na definição do conceito quanto da sua implementação. 
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A partir desse contexto, discutimos, neste capítulo, os estudos acerca da avaliação 

do e-government. Iniciamos apresentando as razões que justificam os esforços para a 

avaliação do e-government e seus desafios. Na sequência, descrevemos as diferentes 

abordagens que têm sido utilizadas, a partir dos anos 2000, para avaliar o e-government. 

Por fim, retoma-se as pesquisas que foram realizadas com a finalidade de avaliar o e-

government na esfera local. 

4.1 Razões para avaliar o e-government 

A avaliação do e-government se tornou um processo essencial para sua adoção e 

seu desenvolvimento (LENK; TRAUNMÜLLER, 2002). A partir da avaliação, é possível 

identificar a situação em que o desenvolvimento do e-government se encontra e verificar 

o desempenho dos objetivos, estratégias e ações realizadas. Com isso, é possível 

identificar pontos fracos e fortes, casos de sucesso e de fracasso e construir guias com 

melhores práticas para orientar outras iniciativas. Além disso, a avaliação também 

permite a comparação entre diferentes organizações de governo em nível nacional e 

internacional (KUNSTELJ; VINTAR, 2004). 

Mesmo existindo a percepção sobre a necessidade de medir o e-government, 

constata-se que existe uma resistência em adotar essa prática. Essa resistência é um 

desafio conhecido na área de gestão e se deve, principalmente, à dificuldade de identificar 

e quantificar benefícios e custos de oportunidade, o desconhecimento de técnicas de 

avaliação, a dificuldade na interpretação de resultados, além da falta de tempo, dados, 

informações e interesse (BALLANTINE; GALLIERS; STRAY, 1996).  

Pode-se dizer que a resistência encontrada para a avaliação do e-government está 

relacionada às múltiplas perspectivas envolvidas, às dificuldades de quantificar os 

benefícios e ao próprio contexto técnico e social (SARMAD; ALI; HAMID, 2007). Além 

disso, muitos atores estão envolvidos no processo, geralmente com pontos de vista 

diferentes ou conflitantes (LUNA-REYES; GIL-GARCIA; ROMERO, 2012). 

Percebe-se, na literatura especializada, que não há um consenso sobre o que deve 

ser avaliado nem sobre como essa avaliação deve ser feita. Existem algumas propostas de 

avaliação, mas ainda não há uma proposta que apresente a capacidade de olhar para as 

diversas nuances do e-government. Embora já existam alguns modelos conceituais e 
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esforços estejam sendo realizados para avaliar as diferentes dimensões do e-government, 

ainda faltam metodologias que permitam compreender o fenômeno do e-government de 

uma forma mais clara e integral. A maioria dos modelos de avaliação se limita a avaliar 

apenas os níveis de agregação do e-government (LUNA-REYES; GIL-GARCIA; 

ROMERO, 2012). 

Um ponto consensual quanto a essa lacuna dentro da teoria do e-government diz 

respeito ao seu próprio conceito, o qual parece ainda não estar completamente definido. 

Isso tem levado a diferentes interpretações e, por consequência, a diferentes proposições 

referentes ao seu desenvolvimento e à sua forma de avaliação. Outro fator que tem 

dificultado a criação dos instrumentos de avaliação é a redução ou a minimização do 

próprio conceito, que, em alguns casos, se limita a questões de ordem técnica (GIL-

GARCIA; PARDO, 2006). 

O enfoque tecnológico mais presente na literatura diz respeito à arquitetura e à 

infraestrutura de tecnologia de informação e comunicação, como, por exemplo, portais, 

segurança, padrões web, interoperabilidade, metadata, software livre, políticas de 

domínio, conectividade e arquitetura de projetos (A. ALGHAMDI; GOODWIN; 

RAMPERSAD, 2011). 

4.2 Os desafios da avaliação do e-government 

O e-government envolve uma complexa relação entre aspectos tecnológicos, 

políticos e sociais. É importante que um instrumento de avaliação do e-government, além 

de avaliar benefícios e resultados finais, leve em conta as características dos sistemas e 

as condições existentes em termos organizacionais, institucionais sociais (LUNA-

REYES; GIL-GARCIA; ROMERO, 2012). Dessa forma, seria possível entender como 

os resultados são produzidos e conduzir diferentes ações, reforçando ou limitando 

esforços do governo. 

Entretanto, o que ocorre com mais frequência é a realização de avaliações 

pautadas nos fatores econômicos e financeiros do e-government, pois apresentam 

elementos tangíveis e de maior facilidade de demonstração. Fazem parte dessas 

abordagens a avaliação do retorno sobre o investimento, custo/benefício, tempo de 

retorno, entre outros (GRIMSLEY; MEEHAN, 2007; SARMAD; ALI; HAMID, 2007).  
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A limitação desse tipo de abordagem é que outros elementos importantes acabam 

ficando de fora quando se foca apenas nas variáveis tangíveis, como, por exemplo, nos 

custo e benefícios. Além disso, essas avaliações são baseadas principalmente em 

instrumentos financeiros, com grande possibilidade de não identificar outros resultados 

intangíveis, mas que são importantes do ponto de vista da política pública, tais  como  

senso de equidade, inclusão social, resultados como coesão da comunidade, 

sustentabilidade, bem-estar, confiança, entre outros (GRIMSLEY; MEEHAN, 2007). 

Segundo Kunstelj e Vintar, (2004), o desenvolvimento do e-government demanda 

uma abordagem estratégica e holística que englobe a administração pública e não se limite 

a organismos e instituições, nem a setores e níveis de administração. Isso significa que os 

métodos de monitoramento e avaliação sobre o desenvolvimento do e-government 

também terão que seguir esses mesmos princípios para que possam ser considerados mais 

efetivos.  

A avaliação do e-government apresenta desafios que precisam ser considerados 

para que se obtenha um melhor resultado no processo. Entre esses desafios, estão i) 

identificar as várias perspectivas; ii) identificar e quantificar benefícios; e iii) considerar 

o contexto social e técnico (SARMAD; ALI; HAMID, 2007). 

O primeiro desafio implica a investigação das várias perspectivas que estão 

envolvidas no processo e que, mesmo quando considerados grupos como cidadãos, por 

exemplo, estes ainda podem estar envolvidos por muitas outras variáveis dentro do 

próprio grupo. Em outras palavras, o e-government é utilizado por diferentes atores, os 

quais precisam ser considerados dentro de suas particularidades e do contexto em que 

estão inseridos. 

O segundo desafio implica a dificuldade de determinar precisamente os benefícios 

associados ao e-government, cujas iniciativas, na prática, são diferentes quanto a suas 

metas e objetivos, e, por consequência, os benefícios advindos de tais iniciativas também 

serão diferentes, fazendo com que sua avaliação varie de acordo com as diferentes 

perspectivas dos interessados.  

O terceiro desafio diz respeito à necessidade de se considerar o contexto social e 

técnico na avaliação, pois o e-government não pode ser considerado de forma isolada, 

tanto do ponto de vista técnico quanto social. 
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O tema da a avaliação do e-government ainda está em construção e até mesmo 

subdesenvolvido. Entre os fatores que têm levado a isso, estão a as divergências sobre o 

conceito do e-government e a pouca atenção que o tema tem recebido mesmo diante de 

sua contribuição para o desenvolvimento. Os métodos de avaliação existentes geralmente 

se dividem entre os que buscam medir benefícios e riscos tangíveis e os que focam mais 

nos aspectos intangíveis, incluindo os impactos sociais, organizacionais, políticos e 

culturais (LENK; TRAUNMÜLLER, 2002; FOUNTAIN, 2003; SARMAD; ALI; 

HAMID, 2007). Existem poucos estudos que conseguiram avançar ao ponto de combinar 

ambos (KUNSTELJ; VINTAR, 2004; LUNA-REYES; GIL-GARCIA; ROMERO, 

2012). 

As iniciativas de e-government podem ser medidas e avaliadas de diferentes 

formas (como um sistema de informação, comparando objetivos iniciais, em termos de 

eficiência, etc), também podem considerar diferentes fases do e-government (inicial, 

implementação, desenvolvimento, etc.) e diferentes objetivos (comparação, detecção de 

necessidades, apoio à tomada de decisão, compreensão do fenômeno, etc). Entretanto, 

qualquer que venha a ser o modelo de avaliação utilizado, poderá comprometer ou deixar 

de levar em conta outros aspectos relevantes (LUNA-REYES; GIL-GARCIA; 

ROMERO, 2012).  

4.3 As abordagens de avaliação do e-government 

Conforme será descrito a seguir, estão sendo realizados vários esforços no sentido 

de avaliar o e-government. Alguns desses são focados mais em aspectos específicos e 

outros em aspectos mais abrangentes, de modo a construir uma teoria de base para a 

avaliação. Entretanto, semelhante ao que ocorre com o conceito de e-government, 

também não existe um consenso sobre a sua avaliação. 

Algumas abordagens de avaliação buscam identificar o quanto o e-government 

tem sido utilizado, ou seja, a relação entre serviços disponibilizados versus o uso desses 

serviços pelos cidadãos (KUNSTELJ; VINTAR, 2004). Outras tentam avaliar o 

desenvolvimento do e-government a partir de estágios evolutivos (LAYNE; LEE, 2001; 

UNPAN, 2002; GIL-GARCIA; MARTINEZ-MOYANO, 2007; ANTHOPOULOS; 

REDDICK, 2016), os quais vão desde uma presença inicial na internet até o que viria a 

ser um nível ideal, com total integração e alinhamento de serviços e participação 
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democrática dos cidadãos (KUNSTELJ; VINTAR, 2004). Também existem iniciativas 

que buscam integrar essas diferentes visões em uma mesma metodologia de avaliação 

(LUNA-REYES; GIL-GARCIA; ROMERO, 2012). 

Segundo Gil-Garcia e Luna-Reys (2012), é possível encontrar, na literatura 

especializada, três linhas principais de estudo dedicadas à construção de formas de 

medição e avaliação do e-government. A primeira linha está mais centrada em aspectos 

que buscam identificar primariamente suas características, em outras palavras, visam 

responder ao que é o e-government. A segunda procura identificar quais são seus 

benefícios ou resultados. A terceira linha, por sua vez,  está empenhada em identificar 

quais são os fatores determinantes que influenciam o e-government.  

A primeira linha, que visa identificar as características do e-government, está 

relacionada mais a aspectos conceituais, técnicos e funcionais dos seus sistemas e sua 

aplicação. Os estudos que adotam essa perspectiva são mais voltados para a 

caracterização do próprio fenômeno a ser estudado e os elementos que o compõem. Entre 

as principais características dessa linha, estão os elementos das próprias áreas de atuação 

do e-government, como e-service, e-management, e-democracy e e-policy (LUNA-

REYES; GIL-GARCIA; ROMERO, 2012). Considerar o e-government a partir de tais 

características permite avaliá-lo de acordo com as iniciativas realizadas para o 

atendimento de exigências técnicas, como, por exemplo, a usabilidade (facilidade de uso), 

qualidade da informação, privacidade e segurança. Além disso, é possível identificar o 

nível de sofisticação desses sistemas, permitindo fazer a diferenciação entre sistemas mais 

simples, os quais apenas disponibilizam informações, e sistemas mais complexos, com 

capacidade de integrar diversos serviços (saúde, educação e outras áreas).  

A segunda linha, voltada a analisar os resultados ou benefícios do e-government, 

está empenhada em identificar os seus impactos ou o valor criado a partir de suas 

iniciativas. Nessa perspectiva, os principais aspectos que têm sido pesquisados na 

literatura são: i) a melhoria na qualidade dos serviços públicos; ii) a eficiência e a 

produtividade nos processos e operações dos governos; iii) a maior efetividade de 

programas e políticas; iv) a transparência e a prestação de contas; v) a participação 

democrática; e, por fim, vi) o desenvolvimento de uma legislação própria, considerando 

as características da sociedade da informação e a transformação da estrutura de governo. 

Todos esses resultados estão relacionados à criação de valores para os cidadãos, às 

organizações e a outros atores interessados. Os instrumentos de avaliação utilizados para 
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a coleta de dados e para a medição do valor gerado nessa linha geralmente envolvem 

técnicas como surveys, grupos focais e entrevistas (LUNA-REYES; GIL-GARCIA; 

ROMERO, 2012).  

A terceira linha, relacionada aos fatores determinantes do e-government, diz 

respeito aos elementos de base para a sua implementação ou às condições necessárias que 

impactam no seu desenvolvimento. Entre os principais fatores determinantes, encontram-

se os seguintes: i) qualidade dos dados e das informações existentes; ii) infraestrutura 

tecnológica adequada e compatível; iii) características organizacionais e gerenciais; iv) 

base jurídica legal e institucional; e v) o contexto político, econômico e social (LUNA-

REYES; GIL-GARCIA; ROMERO, 2012). 

Também é possível encontrar algumas iniciativas que buscam aplicar 

metodologias já conhecidas na iniciativa privada, a partir de adaptações, de modo que 

possam ser utilizadas no setor público. Um exemplo disso é o estudo a partir de conceitos 

adotados para avaliar a adoção do comércio eletrônico pelos consumidores na iniciativa 

privada, que foi adaptado para identificar quais elementos implicavam a adoção do e-

government pelos cidadãos (CARTER; BELANGER, 2004).  

Enquanto a iniciativa privada foca principalmente num alinhamento funcional na 

busca de instrumentos que permitam medir a performance econômica e financeira, com 

aumento de lucros e retorno sobre o investimento (WILLCOCKS; LESTER, 2016), 

muitas iniciativas de e-government tentam se espelhar nessas ações, desconsiderando os 

objetivos mais amplos, como aqueles de viés socioeconômico e político, fundamentais 

nos projetos de governo (GRIMSLEY; MEEHAN, 2007). 

Embora exista a possibilidade de se aproveitar muitas das experiências realizadas 

na inciativa privada, deve-se considerar que existem diferenças significativas entre a 

iniciativa privada e o governo. Os sistemas de informação do e-government se diferem 

dos sistemas privados porque precisam ir além dos objetivos estratégicos de eficiência, 

efetividade e economia, o que envolve incluir objetivos políticos e sociais, tais como 

confiança no governo, inclusão social, bem-estar comum e sustentabilidade 

(GRIMSLEY; MEEHAN, 2007). Conseguir implementar soluções que deem conta de 

todos esses elementos é um grande desafio que se apresenta à adoção e ao 

desenvolvimento do e-government. 
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Também existem iniciativas no sentido de construir teorias para avaliar os 

serviços que são oferecidos de forma eletrônica e, além disso, entender por que o sucesso 

ou o fracasso acontecem (LILI WANG; BRETSCHNEIDER; GANT, 2017).  

É possível perceber um grande esforço da comunidade científica no sentido de 

construir uma abordagem teórica que possa dar conta da complexidade que envolve o 

conceito do e-government (LILI WANG; BRETSCHNEIDER; GANT, 2017). Nesse 

sentido, são apresentadas a seguir três abordagens que se mostram mais presentes nos 

diversos trabalhos científicos sobre o tema e que conseguem reunir um número maior de 

elementos necessários para a avaliação do e-government. 

4.3.1 Abordagem de ambientes 

Grande parte das discussões sobre e-government estão relacionadas com as 

transações existentes entre cidadãos, organizações e o próprio governo (LENK; 

TRAUNMÜLLER, 2002), ou seja, com a oferta de serviços e processos que estão 

envolvidos no desenho de soluções. Há uma complexa estrutura que se faz necessária 

para que tudo possa funcionar de forma integrada. Uma forma de resumir essa 

complexidade é considerar os ambientes em que o e-government se desenvolve: ambiente 

interno (estruturante) e ambiente externo (aplicação) (MOON, 2002).  

O ambiente interno está relacionado às condições estruturais. Não diz respeito 

apenas aos aspectos tecnológicos, mas sim à reengenharia dos processos e a criação de 

novos processos e serviços que possam servir tanto ao público interno (servidores e o 

próprio governo) quanto ao externo (cidadãos e outros envolvidos). O ambiente externo 

diz respeito ao uso que é feito do e-government por cidadãos, organizações e outros 

interessados.  

Kunstelj e Vintar (2004) consideram ser necessário observar quatro áreas do e-

government, as quais categorizam em: i) adequação tecnológica; ii) Back-office ou 

retaguarda; iii) Front-office ou linha de frente; e iv) efeitos e impactos.  

i) Adequação tecnológica: diz respeito à existência e à maturidade de um ambiente 

tecnológico apropriado para a adoção e o desenvolvimento do e-government. Não 

está limitada apenas à capacidade técnica e de infraestrutura do governo, se 

estendendo tanto para cidadãos quanto para as organizações que farão parte dessa 

relação. Internamente (governo), pode-se dizer que se tratam de estratégias 
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políticas e planos de ação para a adoção e o desenvolvimento do e-government, 

de políticas de uso das tecnologias de informação e comunicação, da adoção e do 

uso da própria tecnologia de informação e comunicação, da capacitação de 

funcionários públicos, da conscientização da importância das soluções em e-

government e de outros assuntos relacionados a aspectos financeiros. 

Externamente (cidadãos e organizações), poder-se-iam incluir aspectos como 

acesso, interesse e nível da estrutura de informação, razões para possíveis 

subutilização dos recursos e opiniões sobre o desenvolvimento do e-government.  

ii) Back-offices ou retaguardas: estão relacionadas com as atividades básicas na 

prestação do serviço público e não estão em contato direto com os cidadãos. 

Atendem especificamente ao público interno. Implicam diferentes sistemas de 

informação, compartilhamento de recursos como tecnologias, bancos de dados, 

documentos de gerenciamento, processos e fluxos de trabalho, compartilhamento 

entre setores, etc. 

iii) Front-office ou linha de frente: essa área é estudada a partir de dois pontos 

complementares, quais sejam a oferta e a demanda. A oferta diz respeito às 

avaliações realizadas com os serviços disponíveis, os quais podem ser 

disponibilizados por vários meios, como televisão, rádio, internet, dispositivos 

móveis, centrais de atendimento, etc. Geralmente, essa área investiga a 

disponibilidade, o nível de desenvolvimento, qualidade e outras características 

dos serviços eletrônicos. A demanda está diretamente relacionada aos que fazem 

uso dos serviços, ou seja, aos cidadãos e às organizações. As pesquisas nesse 

campo estão mais direcionadas ao uso dos serviços, à qualidade da informação, 

ao nível de interesse no uso e às razões pelas quais pode não estar se utilizando os 

serviços. Importante ressaltar que essa avaliação diz respeito à percepção do ponto 

de vista de quem utiliza e não de quem implementa. 

iv)  Efeitos e impactos: incluem avaliações sobre os impactos do e-government 

quanto a aspectos econômicos, sociais e processos democráticos. Também 

incluem análises de custo-benefício, impacto organizacional, métodos de 

trabalho, etc. 

A partir desses grupos, os autores acreditam que é possível considerar um número 

maior de variáveis e indicadores para melhor avaliar o e-government.  
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4.3.2 Abordagem sobre a perspectiva evolutiva 

Os pesquisadores que avaliam o e-government a partir de níveis evolutivos 

buscam identificar em qual nível ou estágio o governo se encontra. Nessa perspectiva, 

são avaliados desde o início do processo, ou fase de adoção do e-government, até outras 

etapas de seu desenvolvimento rumo à fase final de sua implementação, que seria o auge 

do seu uso ou a fase em que os processos estão totalmente maduros. As avaliações nesse 

caso dependem do número de fases adotadas, visto que existem diferentes proposições 

por parte dos autores. 

Entre as fases avaliadas, estão: i) presença emergente; ii) presença melhorada; iii) 

presença de transações; e iv) presença contectada. Uma presença emergente refletiria os 

primeiros passos rumo ao desenvolvimento do e-government, já uma presença conectada 

refletiria, além da integração dos diversos serviços, as relações entre governo, cidadão e 

sociedade (UNPAN, 2003). 

Diversas pesquisas, como por exemplo as realizadas por Vintar et al. (2003) e 

Unpan (2003), indicam que a maioria dos países conseguiu alcançar, com mais facilidade, 

o segundo nível de desenvolvimento. Esse nível é relativamente fácil de se alcançar 

porque depende essencialmente do próprio governo e envolve um baixo índice de 

complexidade e de recursos financeiros. Além disso, não há exigência de uma 

comunicação bidirecional nem canal para geração de novas demandas por parte dos 

cidadãos. 

Entretanto, quando se busca avançar do nível dois para os demais, os desafios 

passam a ser maiores porque, além de manter o grau de satisfação com a estrutura interna, 

é preciso lidar com as expectativas e as avaliações dos cidadãos e de outros envolvidos. 

As pesquisas têm revelado que é comum os cidadãos sentirem dificuldade em encontrar 

informações ou serviços de que precisam. Isso acontece porque o e-government ainda está 

num processo inicial e distante de atender plenamente às necessidades dos cidadãos. Para 

tal, seria necessário incluir um alto nível de coordenação entre os envolvidos nas 

estruturas de governo e uma apropriada adequação dos processos (KUNSTELJ; 

VINTAR, 2004).  

Já o terceiro nível é mais difícil de ser alcançado porque, além de ampliar a 

comunicação entre governo e cidadão, implica a reorganização de vários processos já 

existentes e a criação de novos, bem como a reorganização da infraestrutura e o 



95 

 

treinamento de pessoas. A partir desse nível, a evolução do e-government se torna 

significativamente mais lenta (BREEN, 2000).  

Breen (2000) ressalta que o desenvolvimento das soluções a partir desse nível 

exige bastante atenção quanto aos processos existentes, pois desenvolver os serviços on-

line sem avaliar apropriadamente os processos envolvidos e aproveitar para melhorá-los 

poderia acelerar o próprio caos. Nesse caso, o acompanhamento e a avaliação precisão 

ser realizados tanto internamente (melhoria de processos, criação de novos processos, 

infraestrutura, etc) quanto externamente (serviços, funcionalidade e uso por parte de 

cidadãos e organizações) (GOOS; HARTMANIS; LEEUWEN, 2003; 

TRAUNMÜLLER, 2003). Ambos deveriam ser conduzidos e avaliados de forma 

contínua e conjunta. 

Nenhum país ainda alcançou plenamente o nível quatro, caracterizado por uma 

orientação total às necessidades dos cidadãos e disponibilização de serviços totalmente 

integrados (KUNSTELJ; VINTAR, 2004).  Alguns países têm empreendido esforços para 

desenvolver um portal nacional ou ponto de acesso único, mas atingir esse objetivo não 

é uma tarefa simples e pode levar muito tempo (KUBICEK; BREMEN, 2001; UNPAN, 

2016). 

 

Perspectiva evolutiva: diferentes estágios do e-government  

Para Layne e Lee (2001), o e-government é um fenômeno evolutivo e, portanto, 

as iniciativas de governo eletrônico acontecem num processo gradual em que as ações e 

implementações derivam umas das outras. Nesse sentido, o e-government apresenta um 

modelo de crescimento que pode ser dividido em quatro estágios: i) catalogação - os 

esforços do governo estão voltados para o estabelecimento de uma presença on-line na 

web e para a diminuição das demandas de informações aos funcionários públicos; ii) 

transação - iniciativas do governo estão focadas em conectar seus sistemas internos a 

interfaces on-line e em permitir que os cidadãos interajam com o governo de forma 

eletrônica; iii) integração vertical - diz respeito à integração entre as esferas nacional, 

estadual e local de governos, conectadas para diferentes funções ou serviços públicos; e 

iv) integração horizontal - quando os sistemas conseguem dar conta da integração entre 

as diferentes funções e serviços que o governo oferece, de maneira que o cidadão, a partir 
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de um ponto de partida único, consiga ter suas demandas encaminhadas a outros setores 

ou departamentos governamentais. 

Os quatro estágios apresentados por Layne e Lee (2001) sugerem desafios em 

termos de estrutura organizacional e aspectos tecnológicos, visto que os cidadãos passam 

a usar cada vez mais os serviços públicos, fazendo com que seja necessária uma maior 

reflexão a respeito de como o governo fornece seus serviços. Mas é importante considerar 

que o acesso aos serviços disponibilizados por meio do governo eletrônico não está 

disponível a todos os cidadãos, visto que muitos podem não ter acesso às tecnologias de 

internet ou a outras tecnologias necessárias. Entretanto, com os avanços relativos à 

verticalização e à horizontalização dos serviços, o atendimento aos cidadãos que 

dependem dos serviços presenciais tende a ser melhorado, na medida em que as 

dificuldades administrativas inerentes ao sistema presencial serão minimizadas por meio 

da reformulação de processos atuais e da criação de novos que serão exigidos para a 

adoção do e-government. Isso acontece porque a informatização leva a uma 

reestruturação dos processos tradicionais e a reflexões sobre sua forma de funcionamento. 

Para Wescott (2001), o processo de implementação do e-government passa por 

seis estágios distintos, os quais também são vistos como evolutivos: i) configuração de 

sistema de e-mail e redes internas - a atenção está voltada às principais demandas internas; 

ii) habilitação do acesso interno e público da informação - acontece um aprimoramento 

do acesso interorganizacional e público a informação; iii) comunicação de duas vias - 

permite a comunicação entre o governo e o público que utiliza a tecnologia de informação 

e comunicação; iv) permissão da troca de valor - o foco está no desenvolvimento de 

formas mais flexíveis e apropriadas para viabilizar negócios7 com o governo; v) 

democracia digital - aplicações que fortaleçam as organizações civis e aquelas que 

permitem aos cidadãos votar e expressar suas opiniões pela internet; e vi) união com o 

governo - acontece a integração vertical e horizontal (WESCOTT, 2001). 

West (2004) considera que existem quatro estágios progressivos do e-government: 

i) quadro de avisos; ii) entrega parcial de serviços; iii) serviços integrados; e iv) 

democracia interativa. O desenvolvimento incremental do e-government é visto como um 

                                                 
7 Nesse caso, a palavra negócios diz respeito às diversas transações que ocorrem entre governo e 

cidadãos, como o pagamento de taxas ou impostos e a emissão de documentos, entre outros. 
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dos métodos mais efetivos para evitar erros e preparar cidadãos e servidores públicos para 

as mudanças (FOUNTAIN, 2001; STOLTZFUS, 2004). 

A seguir, são descritos os principais estágios encontrados na literatura. Importante 

ressaltar que eles representam uma visão geral dos estágios abordados e não uma visão 

única de todos os autores. 

Presença inicial 

A presença inicial é considerada quando a estrutura de governo tem uma presença 

formal na internet por meio de um website (LAYNE; LEE, 2001). As informações 

oferecidas pelo governo geralmente são estáticas e se limitam a informações sobre a 

própria estrutura do governo, com pouca variação ou oferta de serviços fornecidos para 

os cidadãos e as organizações privadas (UNPAN, 2003). 

Presença melhorada 

Nesse estágio, as informações fornecidas pelos governos são mais dinâmicas e 

assumem uma distribuição com alterações regulares, gerando um volume maior de 

informações e páginas web (UNPAN, 2003). Algumas vezes, o site principal reúne links 

para os departamentos do governo como ministérios, secretarias, departamentos e outras 

estruturas. Em alguns casos, o governo faz uso de correio eletrônico ou mecanismos de 

pesquisa no próprio site para interagir com os cidadãos, as organizações e outros 

stakeholders. 

Presença interativa 

Nesse estágio, o governo tem o portal principal estruturado de forma a dar acesso 

a serviços de outras estruturas de governo, como estadual e municipal, e a seus 

departamentos. Nesse estágio, é percebido um aumento de interação entre cidadãos e 

diferentes departamentos do governo (HILLER; BÉLANGER, 2001; UNPAN, 2003). As 

informações estão estruturadas de modo que os diferentes públicos tenham facilidade em 

acessá-las. Em alguns casos, já existe controle de acesso por meio de usuário e senha e 

serviços de segurança.  

Presença transacional 

As informações presentes nos portais nacionais ou estaduais são passíveis de 

customização, tanto por parte dos cidadãos quanto por parte das organizações. Uma das 
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principais características desses portais é que se configuram em um local comum para a 

disponibilização de serviços por parte do governo, agrupados por áreas de interesse. As 

necessidades e os diferentes interesses dos futuros usuários são levados em consideração 

para o planejamento do portal e acesso às informações (UNPAN, 2003). A partir desse 

estágio, pagamentos eletrônicos de taxas, impostos, entre outros serviços, já são possíveis 

(HILLER; BÉLANGER, 2001; LAYNE; LEE, 2001). 

Integração vertical 

Nesse estágio, os serviços que possuem similaridades ou estão relacionados de 

alguma forma em diferentes níveis de governo passam a ser integrados (LAYNE; LEE, 

2001). A integração nesse nível pode ser tanto virtual quanto física, ou ambas. Esse 

estágio não diz respeito apenas à integração de serviços eletrônicos por meio do site, mas 

também a troca e melhorias em processos e estrutura do próprio governo. 

Integração horizontal 

Layne e Lee (2001) consideram que é a partir desse estágio que o governo 

consegue oferecer o máximo de benefícios aos cidadãos e stakeolders. A integração 

horizontal envolve o alinhamento entre os vários departamentos de governo e seus 

respectivos serviços. Nesse estágio, os desafios são maiores porque a visão do governo 

precisa contemplar as relações entre todas as estruturas organizacionais. 

Presença totalmente integrada 

Esse é o estágio mais avançado do desenvolvimento do e-government. Nele, os 

serviços são totalmente integrados, tanto horizontal quanto verticalmente (HILLER; 

BÉLANGER, 2001; LAYNE; LEE, 2001; UNPAN, 2003). Todos os serviços podem ser 

acessados a partir de um único ponto ou portal, por meio de uma identificação única que 

vale tanto para as demandas nacionais quanto estaduais e municipais. Nesse estágio, todos 

os serviços estão mais organizados e possuem processos melhores, mais eficientes e 

eficazes. Essa melhoria vai além dos serviços on-line, estendendo-se, também, para os 

processos físicos remanescentes. Reformas institucionais e administrativas acontecem 

com maior participação da sociedade e os recursos de tecnologia de informação e 

comunicação são plenamente utilizados e aproveitados (GRÖNLUND, 2001). 
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4.3.3 Avaliação do e-government de forma multidimensional 

Pode-se perceber que os estudos sobre e-government têm sido focados, em sua 

maioria, na prestação de serviços eletrônicos, utilizando, para isso, diferentes abordagens 

teóricas. Geralmente, cada abordagem considera apenas aspectos específicos do e-

government quando da sua avaliação. Isso tem levado ao uso de diferentes modelos que, 

embora possam obter sucesso na identificação de alguns elementos chaves para a adoção 

e o desenvolvimento do e-government, acabam por falhar em outros, que passam 

despercebidos (SARMAD; ALI; HAMID, 2007). Portanto, conseguir reunir em um 

instrumento de avaliação com diferentes dimensões, variáveis e indicadores é uma forma 

que, embora mais complexa, pode trazer um conjunto de informações mais ricas e pode 

permitir uma leitura mais completa do fenômeno do e-government. 

Gil-Garcia e Luna Reyes (2012), a partir da avaliação de dezenas de frameworks8 

de avaliação, construíram um modelo de avaliação multidimensional, o qual permite 

compreender o processo de transformação do e-government e de criação de valor para o 

governo, cidadãos e outros envolvidos. Um dos pontos diferenciais da pesquisa dos 

autores está relacionado ao conceito do e-government que foi utilizado durante a pesquisa.  

Uma definição de e-government que reflete o esforço no sentido de construir um 

conceito mais amplo é:  

Electronic government is the selection, implementation, and use of information 

and communication technologies in government to provide public services, 

improve managerial effectiveness, and promote democratic values and 

mechanisms, as well as the development of a legal and regulatory framework that 

facilitates information-intensive initiatives and fosters the knowledge society 

(GIL-GARCIA; LUNA-REYES, 2006, p. 639)  

Um dos pontos fortes da definição é que o conceito vai além de uma definição que 

se limita a aspectos preponderantemente técnicos e oferece uma visão a partir de quatro 

áreas complementares de aplicação do e-government. A primeira área diz respeito aos 

serviços públicos que são oferecidos por meio das tecnologias de informação e 

comunicação ou e-service. A segunda implica o uso das tecnologias de informação e 

comunicação para a ampliação e inovação nas operações do governo, eficiência interna e 

outros reforços relacionados com a reforma do governo e da administração ou “e-

management”. A terceira área envolve o uso das tecnologias de informação e 

                                                 
8 Um framework ou arcabouço conceitual é um conjunto de conceitos usado para resolver um 

problema de um domínio específico - https://pt.wikipedia.org/wiki/Framework (2017) 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Framework
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comunicação para promover a participação dos cidadãos e reforçar as relações 

democráticas entre governo, cidadãos e outros atores sociais ou “e-democracy”. Por fim, 

a quarta área se refere à criação de instrumentos de base legal e regulatória para facilitar 

as iniciativas de e-government ou e-public policy (GIL-GARCIA; LUNA-REYES, 2006). 

Uma das grandes contribuições dos autores é que, até então, não existia, na 

literatura, nenhuma teoria que considerasse a relação entre variáveis determinantes, 

características e resultados do e-government. A maior parte dos estudos considera mais 

as variáveis relativas às características e às determinantes do e-government; poucos 

consideram as variáveis referentes aos resultados. De qualquer forma, quando o fazem, o 

fazem de modo isolado. Dessa forma, um dos pontos fortes do modelo é que propõe uma 

avaliação tridimensional do e-government a partir de seus fatores determinantes, 

características e resultados, cabendo a seleção dos indicadores e variáveis a serem 

estudados em cada uma das dimensões, tal como evidenciado na Figura 7. 

Figura 7: Variáveis de avaliação do e-government 

 
 Fonte: LUNA-REYES; GIL-GARCIA; ROMERO, 2012, p. 326  
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4.4 Avaliação do e-government em diferentes níveis 

O e-government, inicialmente visto como estratégia para governos federais, 

também tem sido adotado por governos estaduais e locais, embora a forma e seu 

desenvolvimento possam ainda não ter atingido os níveis desejados e previamente 

previstos por estudiosos da área.  

Apesar de a velocidade com que se desenvolve o e-government ser considerada 

lenta por grande parte dos pesquisadores, sua adoção pelos governos tem aumentado de 

forma significativa nas últimas décadas. Muitos países têm adotado estratégias para 

melhor aproveitar os recursos das tecnologias de informação e comunicação e, dessa 

forma, aumentar a eficiência, reforçar a transparência, melhorar a qualidade dos serviços 

e promover maior participação dos cidadãos. O e-government se tornou uma ferramenta 

poderosa para a reforma administrativa em todos os níveis de governo (SANDOVAL-

ALMAZAN; GIL-GARCIA, 2010; SANDOVAL-ALMAZAN; GIL-GARCIA, 2012). 

Em termos de localização, o e-government pode ser categorizado em cinco níveis 

distintos – internacional, nacional, estadual, regional e local –, entretanto, tem avançado 

muito mais nos níveis federais e estaduais. Tanto é que a maioria dos estudos tem focado 

na esfera nacional (EDMISTON, 2003; HEEKS, 2006; IRANI; LOVE, 2008). 

Figura 8: Níveis de e-government 

 
                   Fonte: HEEKS, 2006, p. 265 

 

O e-government tem um grande potencial para melhorar a eficiência do setor 

público em todos os níveis de governo e desenvolver um relacionamento mais pessoal e 
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personalizado entre cidadãos e seus governantes. Também pode ampliar o acesso a 

informações e tornar governos mais democráticos (EDMISTON, 2003). 

O sucesso e os benefícios do e-government numa perspectiva mais ampla, com o 

aproveitamento de toda sua capacidade, estão diretamente ligados com a sua capacidade 

de  desenvolver trabalhos entre os diferentes níveis de governo e conseguir atender melhor 

a todos os envolvidos (ZIEMBA; PAPAJ; JADAMUS-HACURA, 2017). 

 

4.4.1 E-government do nível nacional para o local  

As abordagens em níveis descrevem como cada estágio representa o processo 

contínuo da evolução de regras e padrões que acontecem ao longo das ações de e-

government. Os estágios são entendidos como a forma correta de se conseguir 

implementar na sua totalidade o e-government (LAYNE; LEE, 2001).  

Em alguns estudos, pode-se identificar uma tendência no sentido de ver a evolução 

do e-government também entre os níveis de governo, evoluindo do nível nacional para o 

estadual e, consecutivamente, para o nível local (STOWERS, 1999; MOON, 2002; 

EDMISTON, 2003; HOLDEN; NORRIS; FLETCHER, 2003; WEST, 2005). Embora a 

maioria dos estudos revele uma realidade dos EUA, isso pode ocorrer em outros países 

(GIL-GARCIA; MARTINEZ-MOYANO, 2007). 

Importante considerar que os estágios podem apresentar variações de acordo com 

cada governo ou nível de governo, ou seja, parece existir uma diferença significativa entre 

os governos nacionais, estaduais e locais (GIL-GARCIA; MARTINEZ-MOYANO, 

2007). Pesquisas têm demonstrado que o crescimento não ocorre, necessariamente, de 

forma linear, pois é possível desenvolver atividades de diferentes estágios ao mesmo 

tempo (HO, 2002).  

Gil-Garcia e Martinez-Moyano (2007) apresentam de forma visual como acontece 

esse processo de adoção de novas tecnologias e sofisticação do e-government em 

diferentes níveis de governo ao longo do tempo. 
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Figura 9: Evolução do e-government (nacional para local) 

 

      Fonte: GIL-GARCIA; MARTINEZ-MOYANO, 2007, p. 270 

Um dos principais motivos de a adoção do e-government ocorrer primeiramente 

no nível nacional se dá em função de que, nesse nível, os recursos financeiros e a estrutura 

técnica estão mais disponíveis do que em nível estadual. O mesmo ocorre quando se 

compara o nível estadual com o local. É por isso que se percebe que no nível nacional o 

processo de sofisticação do e-government tem ocorrido mais rápido do que nos demais 

níveis institucionais. Por outro lado, tem se argumentado que o nível nacional não tem 

avançado tanto em aspectos democráticos. A esse respeito, os níveis estaduais e locais 

estariam mais suscetíveis ao controle dos cidadãos, de instituições e de outros 

stakeholders (GIL-GARCIA; MARTINEZ-MOYANO, 2007). 

Tanto no nível estadual quanto no local tem havido uma maior aderência ao e-

government e à adoção de tecnologias de informação e comunicação (MOON, 2002). 

Entretanto, o estágio de adoção do e-government nesses níveis ainda se encontra em 

natureza inicial, menos sofisticada e com pouca oferta de serviços à população 

(HOLDEN; NORRIS; FLETCHER, 2003). 

 Para Gil-Garcia e Marinez-Moyano (2007), as abordagens evolutivas do e-

government, baseadas em estágios ou na evolução do nível nacional para o local, não são 

excludentes entre si, pois normalmente trabalham em uma relação complementar e 

complexa. Tal afirmação reforça que o e-government pode se difundir por mais de uma 

forma ou até mesmo por múltiplas formas de maneira complementar. 

Um aspecto que transcende as formas de como o e-government se desenvolve ao 

longo do tempo é a forma como isso acontece (GIL-GARCIA; MARTINEZ-MOYANO, 
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2007). Uma questão que poderia resumir isso é: quais são os fatores que influenciam no 

desenvolvimento do e-government, seja ele por estágios ou do nível nacional para o local? 

Gil-Garcia e Martinez-Moyano (2007) explicam esse processo a partir da teorização da 

influência dos sistemas de regras na dinâmica do setor público. A evolução ocorreria por 

i) iniciativas do próprio governo e por ii) demandas da sociedade. 

Primeiro as evoluções ocorreriam com a adoção de novas tecnologias para 

aprimoramento do e-government pelos governos (nacionais, estaduais ou locais), o que 

poderia levar outros departamentos de governo a seguir as mesmas iniciativas e a 

incorporar as novas características em um sistema de regras e padronizações. Segundo, a 

partir do momento que os setores dos diversos níveis (nacionais, estaduais e locais) 

passam a oferecer novos serviços, cidadãos, organizações e outros stakeholders se tornam 

conscientes de sua importância e aplicabilidade e passam a demandar por novas 

características e serviços (GIL-GARCIA;  MARTINEZ-MOYANO, 2007). 

As demandas não acontecem de forma padronizada porque variam de acordo com 

os contextos, o que leva a diferentes iniciativas (HOLLIFIELDA; DONNERMEYER, 

2003; KUK, 2003; REDDICK, 2005). Entretanto, ao mesmo tempo, alguns 

departamentos de governo aproveitam as demandas para inserir novas tecnologias e 

melhorar os processos institucionais, o que leva ao ponto de partida inicial, com novas 

regras e padrões para o e-government e novas pressões dos stakeholders, iniciando um 

novo ciclo de evolução por regras (GIL-GARCIA; MARTINEZ-MOYANO, 2007). 

4.4.2 O e-government no nível local 

O conceito do e-government aplicado ao nível local não sofre alterações no que 

tange ao que já vem acontecendo nos demais níveis, principalmente no nível federal e 

estadual, ou seja, o que se aplica aos demais níveis também se aplica ao nível local. A 

principal característica inerente ao local diz respeito ao espaço em que o fenômeno ocorre 

e não à variação do próprio fenômeno (EDMISTON, 2003; DIAS; GOMES, 2014). 

A adoção do e-government local pode auxiliar os governos municipais a melhorar 

a eficiência, a transparência e a prestação de contas por parte dos diversos setores 

públicos. Isso pode levar à melhoria da confiança entre governo, cidadãos e organizações 

(ZIEMBA; PAPAJ; JADAMUS-HACURA, 2017). Existe a expectativa, por parte dos 

cidadãos, de que o e-government possa aumentar a transparência, permitir que tenham 
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uma participação mais efetiva por meio do monitoramento das ações do governo e ampliar 

a interação entre cidadãos e governantes (PINA; TORRES; ROYO, 2010). 

A redução da burocracia e dos tempos das operações na esfera local tem sido vista 

como um elemento chave para a melhora na performance, a qual poderia ser obtida com 

o aprimoramento dos processos de governo, a digitalização da comunicação e de  

documentos e procedimentos orientados à prestação de serviços aos cidadãos e demais 

interessados (SULTAN et al., 2007; ZIEMBA; PAPAJ; JADAMUS-HACURA, 2017). 

Poderia levar à modernização dos serviços e à melhora na resposta de demandas 

cotidianas da população, bem como suporte para projetos de desenvolvimento econômico 

local, pois os serviços públicos na esfera local estão diante de desafios como a 

modernização administrativa, a transposição dos serviços para mais perto dos cidadãos e, 

por consequência, a digitalização dos processos e uma revolução na entrega dos serviços 

(SÁ; ROCHA; COTA, 2016).  

Para Ho (2002), o e-government representa mais do que uma revolução na entrega 

de serviços. Tem potencial para estimular e transformar a filosofia de governos e sua 

própria organização. Seria a mudança de um paradigma com ênfase em padrões e 

departamentalização e focado em operações de baixo custo, para um paradigma que 

enfatize mais do que as relações internas e suas necessidades de adequações, 

considerando também as relações externas e oportunizando maior colaboração entre 

governo, cidadãos, organizações e outros envolvidos. Seria a transformação de princípios 

organizacionais no governo e, do mesmo modo que poderia transformar o governo na 

esfera nacional, teria condições de fazê-lo na esfera local, movendo governos do 

paradigma burocrático tradicional para o paradigma do e-government. 

No nível local é onde acontece a maior interatividade com os cidadãos e com os 

demais atores locais. É onde ocorre a maior oferta direta de serviços ao cidadão por parte 

dos governos (DILLON et al., 2015). O governo local proporciona serviços eletrônicos 

próprios, fortemente influenciados pelas suas atribuições, pela sua tipologia, pela forma 

de ocupação territorial, pelo distinto nível de alfabetismo e idade populacional, pelas 

diferentes estruturas organizacionais, por uma forte proximidade com o cidadão e com as 

organizações locais, pelo diferente estado de maturidade das tecnologias de informação e 

comunicação, pelos diferentes canais de disponibilização dos serviços, e, por último, mas 

não menos importante, pela influência da legislação local e nacional (B; A.C; M.P.A, 

2015). Dessa forma, o ambiente de atuação para os governos locais se mostra desafiador 
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e dinâmico (HATCH; CUNLIFFE, 2006), exigindo agilidade de respostas às condições 

que se apresentam.  

Para Ho (2002), muitos municípios têm buscado fazer as mudanças necessárias 

para responder às demandas do contexto atual, mais complexo e com maior participação 

de distintos atores sociais, diferente do contexto anterior que precedeu o início de 

utilização das tecnologias de informação e comunicação pelo governo. Os gestores atuais 

têm buscado adotar o conceito de one-stop shopping (ORLIKOWSKI; IACONO, 2000; 

SILCOCK, 2001; EDMISTON, 2003) e princípios orientados aos cidadãos no momento 

em que realizam o planejamento da adoção ou desenvolvimento do e-government. Tem 

sido enfatizada a colaboração de todos os envolvidos no desenvolvimento do processo, 

ao invés de focar apenas na tecnologia. 

Entretanto, a adoção do e-government pode encontrar barreiras, principalmente 

quando se avança para serviços mais interativos. Entre esses desafios estão as 

preocupações dos cidadãos com a segurança e a privacidade das operações. Essas 

barreiras estão presentes tanto na adoção quanto na evolução do e-government 

(HOLDEN; NORRIS; FLETCHER, 2003; EDMISTON, 2003). 

Sá, Rocha e Cota (2016) apresentam uma lista de quatorze dimensões para a 

avaliação do e-government na esfera local baseada na revisão da literatura internacional. 

Para os autores, embora no contexto local seja mais fácil para as autoridades locais 

permitirem a participação da comunidade na realização dos ajustes nos serviços públicos 

frente às necessidades específicas da comunidade, um dos maiores desafios para a adoção 

ou o desenvolvimento do e-government é conseguir prover os serviços com qualidade. 

Diversos estudos têm demonstrado que, tanto em países desenvolvidos quanto em 

desenvolvimento, vem ocorrendo um esforço significativo para a melhoria das condições 

na esfera local, no sentido de desburocratizar o acesso aos serviços públicos (KING; 

COTTERILL, 2007) e de conferir mais agilidade à capacidade de resposta dos governos, 

utilizando como estratégia de apoio o e-government (HO, 2002; MOON, 2002; DILLON 

et al., 2015).  

A seguir, apresenta-se os resultados de várias pesquisas desenvolvidas nas duas 

últimas décadas, sobre a utilização do e-government em nível local. Buscamos organizá-

las por regiões e dentro de uma sequência cronológica. 
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4.4.3 Pesquisas sobre o e-government no nível local 

Moon (2002), baseado na resposta de 1.471 gestores de municípios de várias 

partes do mundo, com população acima de dez mil habitantes, identificou que o e-

government tem sido adotado por muitos governos municipais, mas que ainda se 

apresenta em um estágio inicial, posto que não tem alcançado os resultados esperados 

inicialmente, tais como a diminuição de custos, a desburocratização, entre outros. Na 

maioria dos casos, a comunicação existente é de via única, com poucos casos mais 

avançados que apresentam transações on-line. Além disso, existem barreiras de ordem 

financeira e técnica (falta de recursos financeiros, técnicos e de pessoal especializado) e 

dificuldades legais (relacionadas à privacidade das operações) que impactam no 

progresso do e-government municipal. Sua pesquisa constatou que municípios maiores 

encontram-se mais adiantados quanto às condições de implementar o e-government e que 

esse é um processo que tem ficado cada vez mais complexo ao longo do tempo.  

Leenes e Svensson (2002), ao avaliar o e-government nos Países Baixos, 

identificaram duas realidades totalmente diferentes. Enquanto os governos nacionais 

implementavam e entregavam os serviços eletrônicos com maior rapidez e sucesso, os 

municípios ficavam limitados às soluções mais restritas e condicionadas aos recursos 

financeiros de que dispunham. Os autores chamam atenção para a importância de manter 

os serviços integrados em ambos os níveis, de modo a se conseguir uma economia em 

escala e reaproveitar as funcionalidades entre os municípios, visto que mais de 70% dos 

serviços públicos são prestados no nível local. Nesse contexto, os autores sugerem que, 

mesmo sendo os governos locais os responsáveis pela maior entrega de serviços, é preciso 

que ocorra um amplo alinhamento com o Governo Federal e o repasse de recursos para 

os municípios, visto que a grande demanda de serviços é gerada a partir de políticas 

públicas formuladas no âmbito federal.  

Iles et al. (2005), utilizando distintas abordagens teóricas, realizaram um estudo 

com governos centrais, regionais e locais na Grécia. Nesse estudo, os autores 

identificaram que o e-government se desenvolveu em estágios e que se apresentava como 

um fenômeno novo para os gestores das comunidades locais. Também identificaram que 

seria importante um modelo nacional de e-government para facilitar a integração entre os 

níveis de governo e aproveitar mais os recursos financeiros. Além disso, apontaram a 

necessidade de realizar mudanças institucionais e organizacionais, além de investir na 

educação e no treinamento em novas tecnologias dos funcionários públicos. 
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Torres e Acerete (2005), em um estudo sobre a qualidade e o uso dos serviços 

públicos pelos cidadãos, realizado com base nos websites de 33 governos locais em 

cidades europeias com mais de 500 mil habitantes, identificaram que na maioria das 

cidades estudadas o e-government reproduz o estilo encontrado em grande parte dos 

países da União Europeia. A transição para uma abordagem orientada para serviços aos 

cidadãos tem se mostrado um processo incremental e não transformador, com diferentes 

velocidades em cada um dos países e, por consequência, em cada município. Na maioria 

das cidades estudadas, o e-government é meramente uma extensão das atividades 

convencionais do governo que oferece, como principal benefício, maior velocidade e 

disponibilidade dos serviços (24 horas por dia). A maioria das cidades estava no nível 

inicial e poucas ofereciam a possibilidade de realizar transações completamente on-line. 

Os autores também identificaram que o aumento das expectativas dos cidadãos e novas 

demandas têm contribuído para novas abordagens e entrega dos serviços públicos. 

Por sua vez, os governos da União Europeia oferecem aos cidadãos uma ampla 

variedade de serviços por meio da internet. Entretanto, a maioria dos websites parece estar 

no estágio inicial, mais próximo de um quadro de avisos do que da prestação de serviços. 

Uma pequena quantidade de governos locais avançou para um nível mais interativo em 

que a comunicação ocorre em duas vias. Um número menor ainda conseguiu avançar para 

o nível de transações. Tais informações foram identificadas a partir de um estudo de Pina, 

Torres e Royo (2010), no qual os pesquisadores avaliaram em que medida o e-government 

viabiliza maior prestação de contas e transparência em governos locais e como estes estão 

implementando as iniciativas de tecnologia de informação e comunicação para trazer os 

cidadãos para mais perto dos governos. 

Nesse estudo, os autores analisaram 75 governos locais na Europa, a partir de seus 

websites.  O trabalho foi composto por dois grupos de informação, sendo o primeiro 

relacionado aos aspectos da prestação de contas via internet e o segundo relativo às 

dimensões da transparência, interatividade, usabilidade e maturidade do website.  

Segundo esse estudo, a análise dos websites dos governos locais mostrou que 

todos os governos locais analisados estavam envolvidos em iniciativas de e-government, 

embora com diferentes níveis de desenvolvimento. O estudo apontou que não se trata de 

estar ou não on-line, mas, sim, da forma como se está on-line e com quais contribuições 

ou benefícios, ou, em outras palavras, de quais as consequências para a sociedade 

(positivas e negativas).  
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A conclusão dos autores foi a de que a maioria dos governos conseguiu alcançar 

meramente o nível da disseminação de informações. As iniciativas para melhorar a 

participação democrática, encorajando os cidadãos a dialogarem e a participarem de 

forma mais interativa com os governos, apresentou um nível muito baixo de 

implementação. A maioria das iniciativas de e-government ainda enxerga os cidadãos de 

uma perspectiva passiva, para quem alguma coisa é dada ou de quem é requerida, e não 

está claro se o e-government está aumentando a participação dos cidadãos ou tendo um 

impacto real em termos de trazer os governos para mais perto dos cidadãos (PINA; 

TORRES; ROYO, 2010). 

Dias e Gomes (2014) buscaram identificar o grau de maturidade do e-government 

em municípios portugueses no ano de 2013, a partir da comparação com um estudo 

prévio, realizado no ano de 2010. Os autores concluem que, embora os resultados gerais 

tenham melhorado entre 2010 e 2013, o gap entre os municípios também aumentou. 

Nesse caso, os autores se referem a gap no sentido de que, enquanto alguns municípios 

melhoraram seu desempenho, outros pioraram. Por exemplo, na dimensão informação, 

33% melhorou, 35% manteve e 32% piorou. Na dimensão serviços, 36% melhorou, 41% 

manteve e 22% piorou. Na dimensão participação, 26% melhorou, 44% manteve e 30% 

piorou. 

Ziemba, Papaj e Jadamus-Hacura (2017) realizaram uma pesquisa sobre o e-

government visando identificar e avaliar os fatores críticos para a adoção do e-government 

em nível estadual e local em governos da Polônia. Um ponto importante dessa pesquisa 

foi que os autores identificaram que os fatores críticos para o sucesso do e-government 

estadual não são significativamente diferentes dos fatores críticos para o sucesso do e-

government em nível local. Entre esses fatores críticos, estão: investimento público em 

hardware, redes e telecomunicações; condições financeiras das unidades de governo; 

conscientização de gestores públicos sobre a importância das tecnologias de informação 

e comunicação; qualificação das equipes de governo no uso dos recursos de tecnologia 

de informação e comunicação; integração dos sistemas de informação; segurança da 

informação em unidades de governo; apoio da alta administração; comunicação eletrônica 

entre unidades de governo; mudança de cultura para o uso dos recursos de tecnologia de 

informação e comunicação pelas unidades de governo; qualidade dos serviços eletrônicos 

prestados pelo governo e padronização das soluções de e-government. 
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Por sua vez, Shackleton e Dawson (2007), em um estudo no qual exploram os 

fatores que influenciam a maturidade do e-government em governos municipais da 

Austrália, consideram que o governo local precisa oferecer mais do que a replicação em 

formato eletrônico dos serviços já existentes. Segundo eles, o governo local precisa 

disponibilizar novos serviços e melhorar os serviços já existentes, contribuindo para o 

aumento do envolvimento da comunidade na elaboração de políticas e no delineamento 

de novos serviços. Além disso, os autores identificaram um aumento do reconhecimento 

de que o governo local é a porta de entrada para a maioria das demandas dos cidadãos. 

Dillon et al. (2015) realizaram um estudo longitudinal explorando o 

desenvolvimento do e-government local na Nova Zelândia, a partir da perspectiva de 

formuladores de políticas públicas. Autoridades locais e regionais foram pesquisadas nos 

anos 2000, 2002 e 2012, com o objetivo de entender as considerações chaves associadas 

com o desenvolvimento das estratégias de governo e a subsequente implementação da 

infraestrutura associada. O e-government local se revelou mais incremental do que 

transformacional. Entretanto, foram identificados esforços no sentido de se levar mais em 

conta os cidadãos. Para tal, o governo tem investido na melhoria da autoconfiança dos 

cidadãos para lidar com as novas tecnologias, na confiança do próprio governo, na 

acessibilidade, na superação da exclusão digital, na atenção aos povos indígenas e na 

segurança e privacidade. O estudo mostrou que embora a Nova Zelândia ainda tenha um 

caminho significativo para percorrer em direção a seus objetivos de transformação do 

status do e-government, tem havido um progresso constante desde 2000 e a atenção tem 

sido mantida nas áreas de maior interesse social. 

Ho (2002) analisou os websites das 55 cidades mais populosas dos EUA, onde 

buscou identificar se a troca de paradigma estava ocorrendo nesses municípios. Nesse 

sentido, procurou perceber se os municípios estavam criando seus portais orientados para 

os cidadãos ou baseados no modelo burocrático tradicional. O autor constatou que muitos 

municípios já haviam iniciado o processo de migração para o novo paradigma, entretanto, 

deparavam-se com limitações de caráter socioeconômico que se apresentavam como 

desafios para a implementação desse processo em nível local. Entre os principais fatores, 

apareciam a deficiência do quadro técnico, a falta de recursos financeiros e os problemas 

relacionados à exclusão digital. Também foram identificados sinais de que o e-

government apresentava um grande potencial para possibilitar a ampliação da 

participação dos cidadãos na elaboração de políticas públicas, expandindo as 
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possibilidades de deliberação e reduzindo as barreiras intermediárias relativas à falta de 

informações.  

Reddick (2004) avaliou o desenvolvimento do e-government em cidades 

americanas a partir de um modelo baseado em dois estágios. O estágio um implica a 

catalogação de dados, e o estágio dois, transações realizadas totalmente on-line. Para fins 

de avaliação, foram consideradas as relações do governo em direção aos cidadãos (G2C), 

governo em direção às organizações (G2B) e governo em relação ao governo (G2G). 

Identificou-se que, nas relações de governo para cidadão, a maioria dos municípios está 

no estágio um. Quanto à relação de governo para governo, revelou-se que os municípios 

estão se tornando mais avançados, com um grande número de relações realizadas 

completamente on-line. O maior destaque ficou nas relações do governo em direção às 

organizações, em que praticamente a metade dos municípios está bem avançada. Esses 

dados revelam que o e-government pode se desenvolver de formas mais avançadas em 

algumas áreas do que outras.  

West (2004) realizou um estudo avaliando os efeitos do e-government na entrega 

de serviços, na interação democrática e nas atitudes dos cidadãos. O estudo demonstrou 

que a revolução do e-government se mostra aquém do potencial esperado para a entrega 

de serviços e quantoà confiança no governo. Entretanto, mostrou haver a possibilidade de 

melhorar a interação democrática e aumentar a confiança na efetividade dos serviços 

oferecidos. 

Norris et al. (2005) realizaram um estudo longitudinal em municípios dos EUA, 

onde compararam a adoção do e-government por governos locais, a sofisticação dos seus 

websites, a percepção dos cidadãos sobre o impacto do e-government e as barreiras para 

a adoção e sofisticação do e-government. Os autores também analisaram as correlações 

entre a adoção do e-government com fatores institucionais. Seus resultados apontaram 

que a adoção do e-government, num nível mais básico, tem se dado de forma evolutiva, 

principalmente quando são considerados aspectos mais básicos, tal como a existência do 

website. Entretanto, os movimentos na direção de soluções envolvendo transações 

integradas ainda se apresentavam muito lentos. 

Scott (2006) avaliou em que proporções websites de governos locais favorecem a 

participação dos cidadãos em processos democráticos nas 100 maiores cidades dos EUA.  

O resultado desse estudo mostrou que os websites de governos locais estão melhorando o 
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acesso dos cidadãos às informações sobre o governo e facilitando o contato com os 

representantes eleitos. Entretanto, apenas alguns websites facilitam o diálogo ou consultas 

on-line. No geral, os websites oferecem uma ampla estrutura de informação, comunicação 

e serviços transacionais, os quais buscam reduzir o custo da informação e tornar os 

governos locais mais acessíveis e em melhores condições de prestar contas aos cidadãos.  

Uma constatação interessante desse estudo foi que as cidades de porte médio 

oferecem mais oportunidades de participação aos cidadãos do que as cidades pequenas e 

grandes. Por mais que o processo se mostre ainda incipiente, o autor considera que os 

governos locais oferecem um dos melhores meios para ampliar a participação 

democrática. 

Tolbert e Mossberger (2006) também encontraram evidências de que o e-

government pode ser considerado uma forma de aumentar a confiança dos cidadãos na 

democracia. Os resultados revelaram que o acesso aos websites de governos locais tem 

levado à melhora na percepção dos cidadãos a respeito da transparência, eficiência, 

acessibilidade e interatividade, o que resulta em um aumento da confiança nos governos. 

O e-government no nível local tem levado os cidadãos a perceberem os governos como 

mais acessíveis e responsivos, sendo que a capacidade de resposta dos governos é o fator 

determinante para aumentar a confiança no governo local. Segundo os autores, o e-

government é visto de forma positiva pelos cidadãos e tem grande potencial para ampliar 

a confiança e a participação democrática. 

Norris e Reddick (2013) avaliam a recente trajetória do e-government em 

governos locais nos EUA e comparam as previsões que têm sido realizadas nos últimos 

anos por pesquisadores, a partir dos dados de duas pesquisas nacionais.  Os autores 

constataram que o e-government local não conseguiu produzir os resultados previstos. Na 

verdade, o seu desenvolvimento foi amplamente incremental e o e-government local se 

limitou à entrega de informações e de alguns serviços on-line, seguido por poucas 

transações e com uma interatividade limitada. Na maioria dos governos, o e-government 

tem ocorrido de forma unidirecional, ou seja, do governo para o cidadão, e existem 

poucas, ou praticamente nenhuma, evidências de que a implementação do e-government 

esteja ocorrendo de forma transformadora. 

Em 2011, os governos locais americanos ofereciam, por meio do website, um 

grande volume de informações, serviços, transações e interações on-line. Entretanto, 
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informações e serviços continuavam prevalecendo sobre transações e interações. Uma 

das causas disso estar ocorrendo poderia estar relacionada à facilidade e ao baixo custo 

de implementar esse tipo de serviço (NORRIS; REDDICK, 2013).  

Segundo os autores, as barreiras que os governos locais enfrentam na adoção do 

e-government não teriam mudado muito desde 2004. A principal barreira continua sendo 

a falta de recursos. Além disso, o número de gestores locais reafirmando essa dificuldade 

aumentou em mais de 10 pontos percentuais desde 2004. Isso poderia estar acontecendo 

em função das recessões econômicas ou porque realmente o e-government apresenta um 

alto custo. Alguns gestores relataram que as barreiras para a adoção do e-government 

diminuíram e um número muito pequeno relatou que a falta de suporte por parte dos 

governantes tivesse influenciado de alguma forma a adoção do e-government.  A 

diminuição de relatos quanto às barreiras podem estar associadas à maior experiência e 

ao aumento de casos de sucesso na adoção do e-government  (NORRIS; REDDICK, 

2013).  Os autores concluem que o e-government local nos EUA está se movendo de 

forma lenta e incremental, não representando uma transformação na entrega dos serviços 

públicos, o que tem se revelado também em outros estudos.  

Pesquisas desenvolvidas em países considerados subdesenvolvidos também têm 

revelado que o e-government tem tido um desenvolvimento mais incremental do que 

transformador. Um exemplo disso é a pesquisa realizada por Sandoval-Almazan e Gil-

Garcia (2010) em governos municipais no México, na qual avaliaram o uso das 

tecnologias de informação e comunicação em 108 municípios. O estudo revelou as 

limitações desses municípios relacionadas à infraestrutura, ao uso de softwares e ao 

desenvolvimento dos seus websites. A maioria dos municípios analisados não tinha 

implementado a entrega de serviços por meio eletrônico aos cidadãos, sendo o website 

apenas um outro canal de informações. Os estágios de utilização das tecnologias ainda 

estavam em uma fase bem inicial, o que se refletia nas limitações do website e nos 

serviços disponíveis. Os autores também identificaram a existência de uma diferença 

significativa entre governos urbanos e rurais, sendo que os últimos apresentavam um 

desenvolvimento inferior aos primeiros. 

Sandoval-Almazan e Gil-Garcia (2012) defendem que os portais dos governos 

municipais deveriam incorporar mais interação, participação e mecanismos de 

colaboração. Para verificar isso, realizaram uma pesquisa na qual avaliaram os portais de 

governos locais no México, para verificar a evolução dos governos em direção a maior 
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interação, participação e colaboração. Os autores identificaram que o progresso na 

direção do engajamento é lento nos governos locais e que existem poucos esforços para 

aumentar a interação, a participação e os canais de colaboração nos portais. Embora exista 

potencial para uma melhor implementação do e-government, governos locais não estão 

aproveitando as vantagens das ferramentas para melhorar a governança.  

É possível perceber que existe um esforço mundial, por parte de pesquisadores, 

no sentido de compreender como o e-government tem sido implementado em nível local 

e quais os fatores críticos têm surgido nesse processo, com vistas a buscar soluções que 

contribuam para promover as melhores práticas do e-government e com isso prestar 

melhores serviços à população. Esse movimento mundial tem sido percebido tanto em 

países desenvolvidos quanto em estados em desenvolvimento. Seja na América do Sul, 

na América Central ou na Europa, os esforços têm estado alinhados na direção da melhor 

prestação de serviços, tanto no nível nacional quanto no estadual ou no local.  

Na América Latina, por exemplo, vários países têm promovido estratégias de 

mudanças dentro da administração pública, de modo a aproximar os governos dos 

cidadãos e prestar melhores serviços em áreas como assistência social, educação, saúde, 

entre outras (ANISCENKO et al., 2017).  

Parece haver um consenso de que os governos locais apresentam maior facilidade 

de implementar o processo e melhor atender aos cidadãos. Muitos pesquisadores 

argumentam que as interações mais importantes entre cidadãos e governos acontecem na 

esfera local. A relação pode se tornar mais próxima e mais frequente com o uso das 

tecnologias de informação e comunicação. Entretanto, ainda é limitado o número de 

estudos focados em entender, com mais detalhes, o modo como se desenvolve o e-

government na esfera local, principalmente quando se trata de países em desenvolvimento 

(SANDOVAL-ALMAZAN; GIL-GARCIA, 2010). 

Pode-se observar que a avaliação do e-government se tornou um processo 

essencial para sua adoção e desenvolvimento, pois a partir de sua avaliação é possível 

identificar como vem ocorrendo a sua implementação e o quanto se está próximo (ou não) 

dos objetivos planejados. Além disso, as avaliações possibilitam identificar os pontos 

fracos e fortes e realizar comparações entre diferentes organizações de governo em nível 

nacional e internacional. Como afirmado por Deming (1992), medir, definir e gerenciar 

são ações determinantes para que se possa atingir o sucesso. 
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A seguir, abordamos o e-government no contexto brasileiro, aspectos relacionados 

ao seu surgimento e dados estatísticos produzidos a partir de pesquisas nacionais.



5 O E-GOVERNMENT NO CONTEXTO BRASILEIRO 

Neste capítulo, aborda-se o começo da utilização das tecnologias de 

informação e comunicação pelo governo brasileiro, considerando os acontecimentos 

tecnológicos e políticos que antecederam o surgimento da internet e do próprio conceito 

de e-government. Posteriormente, descreve-se o processo de criação e de 

desenvolvimento do e-government no país, a partir de uma retomada do seu processo de 

estruturação organizacional e de regulamentação. A partir de documentos e da literatura 

sobre o tema, discute-se os principais desafios e oportunidades interpostos para o 

desenvolvimento do e-government no Brasil nas últimas duas décadas. Por fim, 

apresenta-se dados estatísticos sobre o e-government, demonstrando as características que 

ele vem assumindo no contexto brasileiro, as suas disparidades em termos de 

desenvolvimento conforme as regiões do país e o porte dos municípios e as desigualdades 

de acesso da população brasileira em relação às tecnologias de informação e comunicação 

e ao próprio e-government.      

5.1 O início do e-government no Brasil 

O e-government no Brasil teve suas origens a partir de esforços despendidos 

por empresas públicas de processamento de dados que iniciaram suas atividades nos 

primeiros anos da década de 1970. De forma semelhante ao que aconteceu na iniciativa 

privada, as primeiras aplicações dos recursos computacionais no governo foram 

direcionadas ao setor financeiro para a gestão de receitas e controle de despesas (DINIZ 

et al., 2009). 

O uso das tecnologias de informação e comunicação pelo governo brasileiro 

pode ser classificado em três momentos:  i) gestão interna (1970 a 1992); ii) serviço e 

informações ao cidadão (1993 a 1998); e iii) entrega de serviços via internet ou e-

government (a partir de 1999). Desde então, o e-government tem evoluído para a entrega 

de serviços aos cidadãos pelos mais diversos canais de acesso (DINIZ et al., 2009). 

Em 15 de dezembro de 1999, o governo brasileiro lançou oficialmente o 

programa chamado Sociedade da Informação no Brasil (SocInfo), que tinha por objetivo 

a “construção de um projeto estratégico, de amplitude nacional, para integrar e coordenar 

o desenvolvimento e a utilização de serviços avançados de computação, comunicação e 

informação e de suas aplicações na sociedade” (TAKAHASHI, 2000, p. 5). Essa 
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iniciativa foi considerada muito importante para alavancar a pesquisa e a educação, bem 

como para assegurar que a economia brasileira tivesse condições de competir no mercado 

mundial. Na ocasião, foi criado um livro com as principais diretivas, chamado de “Livro 

Verde”, o qual contou com o envolvimento de mais de 300 pessoas no país e no exterior 

(TAKAHASHI, 2000). 

No ano 2000, a Presidência da República aprovou um orçamento de R$ 1,3 

bilhões para o desenvolvimento das tecnologias de informação e comunicação, os quais 

foram investidos, na sua maioria, no Ministério da Fazenda e aplicados em diversos 

sistemas na área econômica e financeira. Nesse mesmo ano, também foi aprovado, por 

meio do Decreto Presidencial de 3 de abril de 2000, um grupo de trabalho interministerial. 

Esse grupo, denominado de Grupo de Trabalho em Tecnologia da Informação (GTTI), 

que funcionava sob orientação do Governo Federal e com apoio técnico e gerencial da 

Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação (SLTI), dedicou-se a três das sete 

linhas de ação do Programa Sociedade da Informação: universalização de serviços; 

governo ao alcance de todos e infraestrutura avançada (DINIZ et al., 2009; VIEIRA; 

SANTOS, 2010; MENDES, 2016). 

As ações do governo voltadas ao uso das tecnologias de informação e 

comunicação estruturadas no início da década de 2000 passaram a receber a denominação 

de “governo eletrônico” ou e-government. A finalidade era priorizar o uso das tecnologias 

da informação e comunicação para democratizar o acesso à informação, visando ampliar 

o debate e a participação popular na construção das políticas públicas, e também 

aprimorar a qualidade e a efetividade dos serviços e informações. O e-government 

também contemplava a ampliação da interatividade e a participação política nos 

processos do Estado e a facilitação de navegação e acesso a portais e serviços de governo 

em prol de uma maior integração, transparência e atendimento às demandas da sociedade. 

O e-government estava alinhado aos objetivos da comunicação de governo, tais como: 

fortalecimento da democracia, prestação de contas à sociedade, comunicação aos 

cidadãos, geração de mensagem no lugar e na hora certa e interação com a sociedade 

(BRASIL, 2016). 

Em maio de 2000, no Distrito Federal, o Brasil foi a sede do 2º Fórum Global, que 

debateu sobre o Estado democrático e a governança no século XXI. Nesse mesmo ano, 

recebeu o 18° lugar no ranking mundial das melhores práticas de e-government segundo 

avaliação da ONU. Tal classificação se deu em função dos programas de governo 
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eletrônico de capacidade transacional estarem no nível mais elevado entre os programas 

existentes (VIEIRA; SANTOS, 2010). 

Até o final do ano de 2001, foram implantados no portal Rede Governo, cerca 

de 1.350 serviços e 11 mil tipos de informação disponíveis. No final de 2002, o número 

de serviços já havia aumentado para cerca de 1.700, com aproximadamente 22 mil links 

de acesso direto a serviços e informações de outros websites governamentais (DINIZ et 

al., 2009). 

Em 2007, o Brasil recebeu destaque internacional em função de programas 

de e-government, entre os quais se destacavam a declaração do Imposto de Renda (98%  

das declarações entregues pela internet); o Sistema Nacional de Integração de 

Informações em Justiça e Segurança Pública (Infoseg); a massificação do pregão 

eletrônico nas compras públicas federais; a nota fiscal eletrônica; o voto eletrônico; a 

certificação digital e o desenvolvimento de metodologias para a implementação do 

governo eletrônico (MENDES, 2016). 

O Governo Federal brasileiro priorizou a formulação de uma política de 

tecnologia da informação e comunicação orientada para a construção gradativa de uma 

arquitetura de relacionamentos envolvendo o governo, os cidadãos, parceiros de negócios 

e fornecedores, contemplando a atuação do governo em três frentes consideradas 

fundamentais: (1) interação com o cidadão; (2) melhoria e modernização da gestão 

interna; e (3) integração dos processos e serviços do governo com a cadeia produtiva de 

parceiros e fornecedores (BRASIL, 2001; DINIZ et al., 2009). 

No entanto, o Brasil que, em 2001, estava na 18ª posição, segundo avaliação 

da ONU, em 2008, passou para a 45ª posição. Duas foram as principais razões para o país 

ter caído no ranking: primeiro, o Brasil continuou se desenvolvendo, mas os outros países 

foram mais rápidos; segundo, o surgimento de problemas relativos à infraestrutura e à 

inclusão digital (VIEIRA; SANTOS, 2010). 

Também contribuiu para a baixa pontuação a falta de uma política integrada 

e abrangente, a falta de acesso às tecnologias da informação e aos serviços de interesse 

ao cidadão. Os serviços não obedeciam a padrões de desempenho e interatividade e, além 

disso, as interfaces não eram amigáveis, tornando-se, com o tempo, obsoletas. Os 

sistemas corporativos da administração pública federal também não eram integrados entre 

si e estavam voltados para a gestão de funções e não de processos  (MENDES, 2016). 
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Outro aspecto que teria contribuído para que o governo eletrônico no Brasil 

não evoluísse como o esperado foi a perda de prioridade governamental em função da 

transição dos governos. Isso se deve a quatro fatores principais: mudança da liderança 

política, falta de coordenação, dificuldade de articulação com a sociedade e falta de 

recursos (BRASIL, 2016). 

A seguir, é apresentada a linha do tempo do governo eletrônico no Brasil 

entre os anos de 2000 e 2015. 

Figura 10: Linha do tempo 2000-2007 das realizações de Governo Eletrônico 

 

Fonte: BRASIL, 2016, p. 9 
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Figura 11: Linha do tempo 2008-2015 das realizações de Governo Eletrônico 

 

Fonte: BRASIL, 2016, p. 9 

 

5.2 Desafios do e-government no Brasil 

Os mais de 15 anos de experiência com o e-government no Brasil e as lições 

aprendidas a partir do que tem sido realizado em outros países evidenciam que existem 

esforços no sentido de um reposicionamento das ações alinhadas aos avanços das 

tecnologias de informação e comunicação e das demandas que emergem da sociedade.  O 

conceito de e-government se expandiu da ideia de informatizar os serviços prestados pelo 

governo à sociedade para um conceito mais complexo no qual o cidadão deixa de ser um 

ator passivo e se torna partícipe da construção de políticas públicas, as quais já nascem 

em plataformas digitais, abrangendo não só a internet, mas também outros canais, como 

a TV Digital (BRASIL, 2016). 

O Governo Federal tem desenvolvido suas estratégias a partir de uma visão 

ampla sobre o papel da tecnologia de informação e comunicação, considerando os 

principais temas que o governo pode focar para agregar maiores benefícios à sociedade. 
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A figura a seguir reflete essas áreas, apresentadas pelo Instituto de Governo Eletrônico, 

no ano de 2009. 

Figura 12: Papel estratégico para a tecnologia da informação e comunicação no Governo 

Federal 

 

Fonte: VIEIRA; SANTOS, 2010, p. 7. 

 

Um estudo realizado pelo TCU no ano de 2005, com o propósito de avaliar a 

forma como as ações do programa de e-government contribuem para a oferta dos serviços 

públicos eletrônicos diretamente ao cidadão, identificou a dificuldade de coordenação do 

programa e a falta de monitoramento das iniciativas de e-government por parte da 

administração pública federal (DINIZ et al., 2009). Foram feitas as seguintes 

recomendações: 

 Criação de um portal único de governo eletrônico, cujas alterações de 

conteúdo relativas aos serviços estejam sob a responsabilidade de uma única entidade 

governamental, órgão ou setor;   
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 Revisão do modelo institucional do Programa de Governo Eletrônico;  

 Participação efetiva do CEGE na gestão do programa, através da criação 

de cronograma e indicadores de desempenho, além da elaboração e disseminação de 

documentos com dados atualizados do programa. 

Uma pesquisa realizada pela Cetic.br apontou alguns desafios que se 

apresentavam aos gestores públicos para viabilizar que o e-government fosse acessado 

por mais cidadãos e organizações (MENDES, 2016). Foram citados os seguintes desafios:         

• Ampliação das iniciativas de e-government para a sociedade: os órgãos 

públicos e as prefeituras devem ampliar as iniciativas de e-government a exemplo da 

provisão de serviços pela Internet, como a emissão de documentos e agendamentos de 

consultas e atendimentos, possibilitando que os indivíduos e organizações possam pela 

internet, realizar os serviços públicos de que necessitam (MENDES, 2016). 

• Enfrentamento das barreiras para extensão do uso de e-government entre os 

indivíduos e organizações que já utilizam a internet, pois mesmo entre os usuários de 

internet são percebidas disparidades quanto ao uso dos serviços de e-government 

(MENDES, 2016). 

• A adoção de estratégias e políticas para diminuir a exclusão digital. A 

criação de estratégias e políticas para ampliar o acesso à Internet, especialmente entre os 

indivíduos que ainda se encontram desconectados, é fundamental para garantir que 

indivíduos e organizações possam acessar os serviços públicos providos por meio da 

internet. As cidades brasileiras estão limitadas à oferta de serviços burocráticos, muitos 

deles apenas informam dados referentes a endereços; alguns links não dão acesso a outra 

página. Em geral, as informações são insuficientes e não ofertam prestação de serviços 

(MENDES, 2016). 

Também foram apontados outros desafios a serem supridos no contexto do 

Governo Federal para aprimorar a efetividade das ações do e-government (BRASIL, 

2016), a saber: 

Tabela 1: Desafios do e-government a serem supridos no contexto do Governo Federal 

• ampliar os canais de relacionamento entre a sociedade e o Estado;  

• levar ao conhecimento de cidadãos e empresas a estrutura organizacional e o 

funcionamento do governo, a fim de facilitar o acesso a serviços digitais e canais de 

participação social; 
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• coordenar investimentos em TIC, aumentando a eficiência na aplicação dos recursos 

públicos; 

• ampliar o compartilhamento de sistemas, serviços e dados, estimulando a integração 

e a interoperabilidade entre sistemas transversais e sistemas de informações do 

governo; 

• aprimorar a qualificação do corpo gerencial e técnico em competências como gestão 

e fiscalização de contratos e metodologias e ferramentas de governança e gestão de 

TIC; 

• reduzir riscos em projetos de TIC, muitas vezes de longa duração e com poucos 

entregáveis até sua conclusão, e caros, levando muito tempo para percepção de retorno 

do investimento; 

• orquestrar o reuso de sistemas administrativos, reduzindo a duplicidade de esforços e 

a geração de informações fragmentadas e não padronizadas e, consequentemente, de 

desperdício de recursos e tempo; 

• otimizar o compartilhamento da infraestrutura governamental de TIC;  

• acelerar a execução e reduzir os riscos dos processos de aquisições de TIC;  

• ampliar (ou incentivar) o aproveitamento do potencial de tecnologias emergentes;  

• incrementar a capacidade de gestão, governança e inovação;  

• mitigar as vulnerabilidades de segurança nos sistemas de informação governamentais;  

• democratizar o acesso aos serviços públicos prestados por meios digitais (e-serviços);  

• coordenar as políticas de governo digital e de inclusão social e digital;  

• garantir a convergência dos direcionamentos estratégicos dos órgãos e entidades; 

• eliminar a pulverização dos fóruns deliberativos de TIC do governo (Comissão de 

Coordenação do SISP, ePING, eMAG, INDA), a fim de garantir o compartilhamento 

do conhecimento gerado em cada um deles; 

• criar mecanismos de acompanhamento, avaliação e incentivo à implementação da 

Carta de Serviço ao Cidadão; 

• sensibilizar os gestores de alto nível do Governo em relação à governança digital;  

• convergir iniciativas de governo e de democracia digital;  

Fonte: BRASIL, 2016, p. 12. 

 

Além de desafios, são identificadas oportunidades que podem contribuir para 

o sucesso das estratégia (BRASIL, 2016): 
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Tabela 2: Oportunidades do e-government no contexto Federal  

• Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014 (Marco Civil da Internet);  

• tecnologias emergentes para tratar grandes volumes de dados (big data); 

• pressão crescente da sociedade por transparência, prestação de contas, participação e 

efetividade na aplicação e na qualidade do uso dos recursos públicos; 

• Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011 (Lei de Acesso à Informação), que amplia 

o acesso à informação pela sociedade; 

• convergência tecnológica e massificação de dispositivos que permitem fornecimento 

de serviços e acesso ao Estado pelos diversos meios, como smartphones, tablets, TV 

digital, redes sociais, dentre outros, possibilitando a interação do usuário no contexto 

em que se encontra; 

• Decreto nº 8.414, de 26 de fevereiro de 2015, que institui o Programa Bem Mais 

Simples Brasil; 

• Decreto nº 8.243, de 23 de maio de 2014, que institui a Política Nacional de 

Participação Social e Sistema Nacional de Participação Social, os quais visam 

fortalecer a cultura de participação social no Governo Federal; 

• Decreto nº 8.135, de 4 de novembro de 2013, que reforça a Gestão da Segurança da  

• Melhoria do desempenho e transparência dos processos administrativos da APF 

mediante a implantação do Processo Eletrônico Nacional, do Sistema Eletrônico de 

Informações e do Sistema Protocolo Integrado; 

• Programa Nacional de Banda Larga (PNBL); 

• Lei nº 13.019, de 31 de julho de 2014 (Marco Regulatório das Organizações da 

Sociedade Civil - MROSC), que estabelece o regime jurídico das parcerias voluntárias, 

trazendo mais segurança e clareza à sistemática de colaboração das OSC com a 

administração pública; 

• Decreto s/nº de 15 de setembro de 2011, que institui o Plano de Ação Nacional sobre 

Governo Aberto, passo relevante na participação do Brasil como protagonista na OGP 

(Parceria de Governo Aberto, tradução da sigla em inglês); 

Decreto nº 6.932, de 11 de agosto de 2009 (Decreto Cidadão), que simplifica o 

atendimento público prestado ao cidadão; 

• Programa de Inovação em Gestão do Governo Federal, sob responsabilidade da 

Secretaria de Gestão, do MP;  

• Estratégia de Segurança da Informações e Comunicações e de Segurança Cibernética 

da Administração Pública Federal 2015-2018, versão 1.0, conforme Portaria GSI/PR 

nº 14, de 12 de maio de 2015. 

Fonte: BRASIL, 2016 
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Para dar conta desses desafios, o Governo Federal estruturou o seguinte 

diagrama estratégico: 

Figura 13: Diagrama estratégico da governança digital do Governo Federal 

 

Fonte: BRASIL, 2016, p. 16. 

Como pode ser observado, existem várias iniciativas do Governo Federal 

para implementar o e-government no Brasil. Entretanto, como tem acontecido em outros 

países, a integração dessas ações com os demais níveis federados é um grande desafio e 

exige que novas ações sejam realizadas. Entre elas, está um melhor entendimento do 

contexto local, onde muitas das ações direcionadas aos cidadãos são realizadas. 

A seguir, são apresentados alguns dados relevantes sobre o e-government no 

Brasil, desde a esfera nacional até a esfera local.  
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5.3 Dados estatísticos sobre o governo eletrônico no Brasil 

Entre as principais fontes de dados estão duas pesquisas realizadas pelo 

Comitê Gestor da Internet no Brasil (CGI). A Pesquisa sobre o uso das Tecnologias de 

Informação e Comunicação nos domicílios brasileiros - TIC Domicílios 2015 e a Pesquisa 

sobre o uso das Tecnologias de Informação e Comunicação - TIC Governo Eletrônico 

2015. Essas são as investigações disponibilizadas pelo CGI e constituem um importante 

instrumento sobre como as tecnologias de informação e comunicação têm se 

desenvolvido no país.  

A pesquisa TIC Domicílios tem por objetivo mapear o acesso à infraestrutura 

de tecnologia de informação e comunicação nos domicílios urbanos e rurais do país e as 

formas de uso dessas tecnologias por indivíduos de 10 anos de idade ou mais. Tem sido 

realizada anualmente desde 2005 com o objetivo de mapear o acesso.  

A pesquisa TIC Governo Eletrônico busca investigar a oferta de e-

government no Brasil, analisando o acesso aos serviços públicos, transparência, 

participação do cidadão, entre outros. Fazem parte da pesquisa os gestores de tecnologia 

de informação e comunicação responsáveis pelos conteúdos digitais de órgãos 

governamentais dos três entes federativos (União, estados e municípios) e dos poderes 

Executivo, Legislativo e Judiciário, além do Ministério Público. 

A seguir, descrevemos alguns dados que caracterizam o cenário de e-

government no contexto brasileiro a partir dos resultados dessas pesquisas. 

5.4 O e-government na esfera federal 

Conforme resultados da pesquisa TIC Domicílios (CGI, 2016), o número de 

cidadãos com acesso à internet que fazem uso do e-government no Brasil tem aumentado. 

Em 2014, o percentual foi de 50%, enquanto, em 2015, aumentou para 59% (cerca de 

51,8 milhões de pessoas), o que representa um aumento de nove pontos percentuais em 

relação ao ano anterior.  O uso desses serviços apresenta diferenças entre os usuários de 

internet conforme as suas características socioeconômicas. Os usuários que mais 

utilizaram os serviços de governo eletrônico foram os com escolaridade e renda mais alta. 

Com relação ao ensino, 81% têm ensino superior e 61%, ensino médio. Já em relação à 

renda, 86% dos usuários possui renda maior do que 10 salários mínimos e 77%, entre 5 e 
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10 salários mínimos. A utilização de e-government foi mais comum entre usuários de 

áreas urbanas (61%) do que rurais (47%) e entre indivíduos da população 

economicamente ativa (63%) (CGI, 2016) 

Outro estudo realizado sobre as características dos serviços disponibilizados 

pelo Governo Federal, a partir do portal de serviços servicos.gov.br, o qual funciona como 

um guia de serviços públicos do Governo Federal, uma espécie de catálogo eletrônico, 

identificou que os três maiores provedores de serviços são a Receita Federal, com 440 

itens cadastrados, o Ministério da Justiça, com 42 serviços, e o Ministério da Previdência 

Social, com 40 serviços. Entretanto, ainda é grande o número de serviços off-line, os quais 

necessitam de suporte presencial ou exigem o envio de documentação por correios ou 

atendimento por telefone. O número de serviços que mesmo listados no portal ainda 

podem ser caracterizados como off-line é de 40% (ALBERTO et al., 2014). 

Um fato que chama a atenção é que, embora um dos principais objetivos do 

Governo Federal, desde a década de 2000, tenha sido democratizar a informação e ampliar 

o debate e a participação popular na construção das políticas públicas (TAKAHASHI, 

2000), a maior parte dos serviços disponíveis está voltada às empresas (59,8%), conforme 

pode ser visto na figura a seguir. 

Figura 14: Categorização dos serviços de e-government no Brasil 

 
           Fonte: ALBERTO et al., 2014, p. 498. 

Os resultaram demonstram que 38,7% dos serviços são direcionados ao G2C 

(governo-para-cidadão) e G2B (governo-para-empresas). O restante é dividido entre G2E 

(governo-para-funcionários) e G2G (governo-para-governo) (ALBERTO et al., 2014). 
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5.4.1 Formas de acesso à internet 

A forma como os brasileiros têm acessado a internet também está mudando. 

Um destaque especial deve ser dado ao uso dos telefones celulares. Na pesquisa de 2014, 

o computador era utilizado por 80% dos usuários e o telefone celular por 76%. Em 2015, 

o equipamento mais utilizado para acesso à internet passou a ser o telefone celular, uma 

vez que 89% acessaram a internet pelo telefone celular, enquanto 65% o fizeram por meio 

de um computador de mesa, portátil ou tablet (CGI, 2016). 

Em 2014, o percentual de usuários que acessava a internet apenas pelo 

telefone celular era de 19%. Esse percentual aumentou para 35% no ano de 2015. O uso 

exclusivo pelo telefone celular ocorre especialmente entre os usuários de classes sociais 

menos favorecidas e aqueles da área rural. Um exemplo disso é que, entre os indivíduos 

das classes D e E, 28% utilizam internet, e a maioria deles (65%) usa a rede apenas pelo 

telefone celular. O mesmo acontece com as áreas rurais, onde 34% da população é usuária 

de internet, e a maioria dessas pessoas (56%) utiliza apenas pelo celular (CGI, 2016). 

5.4.2 Desigualdade socioeconômica 

Os padrões de desigualdade socioeconômica e regional destacados pela série 

histórica da TIC Domicílios são bastante significativos de acordo com a pesquisa de 2015. 

Nas classes D e E, apenas 16% dos domicílios estavam conectados à internet e, na área 

rural, essa proporção era de 22%, muito abaixo dos 56% dos domicílios das áreas urbanas. 

A região Sudeste apresentou tanto a maior proporção de domicílios conectados quanto a 

maior quantidade em números absolutos de domicílios desconectados, corroborando que, 

mesmo nos grandes centros urbanos, questões de infraestrutura e socioeconômicas 

influenciam fortemente a possibilidade de acesso. Aproximadamente trinta milhões de 

domicílios das classes C, D e E estão desconectados, o que representa quase a metade do 

total de domicílios brasileiros. O tablet é apontado como computador exclusivo nos 

domicílios de baixa renda, o que sugere que esse dispositivo é a alternativa mais barata. 
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Figura 15: Proporção de domicílios com computador, por classe social (2008-2015) - 

percentual sobre o total de domicílios 

 
            Fonte: TIC Domicílios - CGI, 2016, p. 129 

 

5.4.3 Usuários que nunca acessaram a internet 

Ao mesmo tempo, a proporção de indivíduos que nunca acessaram a internet 

diminuiu em relação a 2014, passando de 39% para 34% em 2015. Essa proporção, no 

entanto, foi de 93% entre os analfabetos, de 63% entre aqueles das classes D e E e de 57% 

entre os residentes das áreas rurais. A parcela da população que nunca acessou a internet 

também foi significativamente maior entre aqueles com 45 a 59 anos (53%) e 60 anos ou 

mais (80%), o que ainda denota a existência de barreiras ao uso que estão atreladas aos 

perfis geracionais (CGI, 2016). 

5.5 O e-government na esfera municipal 

Na esfera municipal, 88% das prefeituras brasileiras já estão presentes na 

internet por meio de website. O maior número de prefeituras que não possuem um portal 

municipal está nas regiões Nordeste (18%) e Norte (18%). O tamanho dos municípios 

reflete características específicas. Sobre as prefeituras com website, os percentuais são os 

seguintes: possuem website 100% das prefeituras de municípios com população entre 100 

mil e 500 mil habitantes; 88% das prefeituras de municípios entre 10 mil até 100 mil 

habitantes e 86% das prefeituras de municípios com até 10 mil habitantes (CGI, 2016). 
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5.5.1 Oferta de serviços pelas prefeituras 

Sobre a forma como os websites são utilizados, os serviços relacionados a 

aspectos informacionais da prestação de serviços, como download de documentos ou 

formulários, são a forma mais comum em 77% das prefeituras. Ainda existe uma carência 

de recursos relativos à oferta de serviços transacionais, como, por exemplo, o de 

agendamentos. Dentre as prefeituras que possuíam website, apenas 16% disponibilizaram 

recursos em seus portais para a realização de agendamentos de consultas, atendimentos 

ou serviços (CGI, 2016). 

Foi observada a existência de disparidades na oferta de serviços eletrônicos 

de acordo com o porte dos municípios. Entre as prefeituras de municípios com mais 500 

mil habitantes, 88% permitiram que o usuário emitisse boletos de tributos e guias de 

pagamentos. Por outro lado, menos da metade das prefeituras de municípios com mais de 

10 mil até 100 mil habitantes (41%) e, apenas 16% das prefeituras com menos de 10 mil 

habitantes, ofereceram esse mesmo recurso. Também foram identificadas diferenças em 

outros serviços investigados como, por exemplo, emissões de documentos como licenças 

e permissões através do website. Esses recursos estavam presentes no website de 80% dos 

municípios com mais de 500 mil habitantes e em apenas 20% dos municípios com até 10 

mil habitantes (CGI, 2016). 
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      Figura 16: Proporção de prefeituras, por tipo de serviço disponibilizado no website - 

total (2015) - percentual sobre o total de prefeituras que possuem website 

 
  Fonte: TIC Governo Eletrônico - CGI, 2016, p. 172. 

 

5.5.2 Forma de contato disponíveis para os cidadãos 

Em relação às formas de contato disponibilizadas ao cidadão para solicitação 

de serviços públicos como limpeza, reparos e iluminação, predomina o telefone em 

relação aos meios digitais. O telefone é o recurso oferecido por 78% dos municípios 

enquanto que 45% disponibilizam algum meio de contato via internet.  Prefeituras com 

municípios mais populosos se sobressaíram quanto à oferta de meios digitais para a 

solicitação de serviços. Municípios com maior população oferecem mais meios para a 

solicitação de serviços via internet. O percentual é de 69% para municípios com 

população entre 100 mil até 500 mil e 81% com população acima de 500 mil habitantes. 

Chama a atenção o fato de que a maioria dos serviços oferecidos não está preparada para 

os dispositivos móveis, de modo a possibilitar uma interação mais ágil entre os cidadãos 

e as prefeituras (CGI, 2016).   

 

5.5.3 Centros de acesso à internet 

Os governos municipais têm se empenhado para viabilizar a democratização 

do acesso à internet e desenvolver experiências de inclusão digital. Em 2015, 72% das 
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prefeituras disponibilizaram centros públicos como telecentros, proporção que se mantém 

mesmo em municípios com até 10 mil habitantes (73%). Esses são espaços que, para além 

de oferecer acesso à Internet, também podem promover cursos para o uso das tecnologias 

de informação e comunicação ou facilitar a utilização dos serviços públicos, tornando-se 

locais de referência para a inclusão digital no município. Já o acesso à internet por meio 

de rede Wifi foi disponibilizado por uma menor proporção de prefeituras brasileiras 

(40%). Esses recursos têm sido viabilizados por meio do Programa Nacional de Apoio à 

Inclusão Digital nas Comunidades, uma iniciativa do Governo Federal que tem apoiado, 

desde 2010, a criação de espaços públicos e comunitários de inclusão digital através do 

repasse de equipamentos e custeio de treinamento (BRASIL, 2016). 

Figura 17: Proporção de prefeituras que disponibilizaram alguma iniciativa de acesso à internet ao 

cidadão - total (2015). Percentual sobre o total de prefeituras com acesso à internet 

 
      Fonte: TIC Governo Eletrônico - CGI, 2016, p. 175. 

 

5.5.4 Canais de comunicação 

Sobre a presença de canais institucionais de comunicação e participação 

disponibilizados aos cidadãos pelas prefeituras brasileiras, se identificou que os recursos 

relacionados ao contato com a prefeitura pela internet (como endereço de e-mail, fale 

conosco e formulário eletrônico) foram os mais citados e são disponibilizados, 

respectivamente, por 92%, 67% e 57% daqueles municípios que possuem website. Já o 

serviço de solicitação de acesso à informação foi disponibilizado por menos da metade 

das prefeituras (44%). Outros serviços que, geralmente, demandam estrutura de 

atendimento mais sofisticada foram pouco ofertados, como denúncia on-line (27%) e 

atendimento on-line em tempo real (5%) (CGI, 2016). 

Também foi constatado que quanto maior a população do município, maior 

é a oferta das formas de contato. Enquanto metade das prefeituras brasileiras com até 10 
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mil habitantes, por exemplo, disponibilizou formulário eletrônico como forma de contato 

com o cidadão pela Internet, 77% dos municípios com mais de 100 mil até 500 mil 

habitantes e 94% daqueles com mais de 500 mil habitantes possibilitaram o contato por 

esse meio. A maior parte das prefeituras brasileiras disponibilizou pelo menos um e-mail 

para contato por meio da Internet, mas os municípios de maior porte populacional 

geralmente ofertaram também outros canais de comunicação para o cidadão (CGI, 2016). 

 

5.5.5 Formas de participação 

O e-government possibilita a abertura de canais que permitam a participação 

via internet e a aproximação dos cidadãos com os gestores públicos e políticos.  Nesse 

aspecto, a pesquisa TIC Governo Eletrônico 2015 avaliou as formas de participação 

disponibilizadas aos cidadãos via internet pelos municípios brasileiros.  A pesquisa 

apontou que 66% das prefeituras não fazem uso de ferramentas on-line como enquetes, 

consultas públicas, grupos de discussão ou votação para a tomada de decisão. A utilização 

de tais recursos apresenta pouca adesão até mesmo entre as prefeituras de capitais, cujas 

proporções observadas foram de 36% para enquetes, 31% para consultas on-line, 24% 

para grupos de discussão e 11% para votação on-line (CGI, 2016). 

 

5.5.6 Área de TI na esfera municipal 

Quanto à existência de área ou departamento de tecnologia de informação e 

comunicação nos municípios brasileiros, tem-se um cenário em que praticamente todas 

as capitais apresentam uma área ou departamento de tecnologia de informação (96%), 

enquanto que nas prefeituras do interior apenas 41% contam com uma área especializada 

para tratar dos recursos TIC (CGI, 2016). 

Na comparação que leva em consideração os portes populacionais dos 

municípios, foi possível perceber diferenças em relação à existência de área de TI. Os 

municípios com até 10 mil habitantes possuem a menor proporção de prefeituras com 

área de TI (25%), enquanto nos municípios com população de mais 10 de mil até 100 mil 

habitantes essa proporção atinge 50% e chega à quase totalidade nas prefeituras de 

municípios com população de mais de 100 mil até 500 mil habitantes (94%) e municípios 

com mais de 500 mil habitantes (100%). As prefeituras das regiões Sul (47%), Sudeste 
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(49%), Centro-Oeste (45%) e Norte (40%) possuíam área de TI em patamares superiores 

aos encontrados na região Nordeste (29%) (CGI, 2016). 

Figura 18: Proporção de prefeituras com área ou departamento de tecnologia da informação - Total e 

porte (2015) 

 
Fonte: TIC Governo Eletrônico - CGI, 2016, p. 170. 

Em relação ao número de profissionais das áreas de TI nas prefeituras 

brasileiras, observa-se que, nas capitais, essa área é composta por um número maior de 

profissionais: em 64% delas a área tem 21 ou mais funcionários. Já nas prefeituras do 

interior que possuíam área de TI, predominavam estruturas reduzidas de até 10 

funcionários (88%) (CGI, 2016). 

Sobre o vínculo empregatício dos profissionais, do total de prefeituras que 

possuíam área de TI, 77% contam com funcionários efetivos do próprio órgão, fato que 

pode gerar maior estabilidade frente aos processos de transição de governo e pode 

proporcionar maior continuidade dos projetos desenvolvidos. Dentre as prefeituras de 

municípios com mais de 500 mil habitantes, foram maiores as proporções de profissionais 

em cargos comissionados ou de livre nomeação (92%) e dos funcionários efetivos da 

prefeitura (87%) (CGI, 2016). 

Por fim, podemos dizer que embora as ações de e-government no Brasil 

tenham focado na efetividade das funções governamentais, tendo por objetivo 

democratizar o acesso à informação, ampliar discussões e dinamizar a prestação de 

serviços públicos por meio da utilização das tecnologias de informação e comunicação, a 

grande maioria dos serviços de e-government ainda está nos estágios iniciais segundo a 

classificação dos níveis de maturidade de governo eletrônico proposta pelas Nações 

Unidas, com baixo nível de interações efetivas entre usuários e Governo.  
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De acordo com Reinhard e Santos (2011), existe um baixo uso dos serviços 

disponíveis pelos cidadãos brasileiros, ao mesmo tempo em que há uma demanda por 

serviços inexistentes, o que parece indicar uma necessidade de um maior alinhamento 

entre a demanda e a oferta desses serviços, assim como o estabelecimento de estratégias 

específicas para a redução dos fatores limitantes para a adoção plena do e-government, 

tais como a indisponibilidade de certos serviços, o alto custo do acesso, a resistências dos 

usuários, entre outros.  

Apesar disso, existem muitas iniciativas de sucesso nos três níveis de governo 

brasileiro e em todos os poderes da República Federativa. São bem conhecidos os casos 

da Receita Federal, com a simplificação do processo de declaração de ajuste anual do 

imposto de renda, das compras governamentais pelo Pregão Eletrônico e das eleições 

gerais com o auxílio da utilização de urnas eletrônicas em nível nacional. Nos níveis 

estadual e municipal, a adoção de recursos de tecnologia de informação e comunicação 

vem permitindo muitos avanços sociais, tais como: sistemas para o agendamento de 

consultas médicas em hospitais e postos de saúde; sistemas automatizados de matrículas 

escolares, que acabaram com as filas na porta das escolas públicas; lojas (praças) de 

atendimento integrado que, complementados pela entrega de serviços por meio dos 

portais governamentais na internet, dispensam a necessidade da presença física do 

cidadão nos órgãos públicos (DINIZ et al., 2009).  

No próximo capítulo, apresentamos os resultados dessa pesquisa, em que 

investigamos a evolução do e-government na esfera municipal. Partimos da apresentação 

do modelo de avaliação construído e, na sequência, apresentamos os dados coletados e 

sua interpretação.  

 



6 A EVOLUÇÃO DO GOVERNO ELETRÔNICO NA ESFERA MUNICIPAL 

 

Este último capítulo da tese está estruturado em duas seções principais, a saber: i) a 

construção do modelo de avaliação e ii) a apresentação dos resultados. Apresentamos, na 

primeira seção, os detalhes de toda a sequência que seguimos para estruturar o modelo a partir 

das revisões da literatura. O modelo construído foi fundamental para que pudéssemos mensurar 

o nível de maturidade do governo em municípios gaúchos e verificar sua relação com as 

variáveis das dimensões do e-government (técnica, política e social). Na segunda seção, 

apresentamos os resultados da aplicação do modelo que construímos. Dividimos a exposição 

dos resultados em três partes principais: i) apresentação do nível de maturidade do e-

government dos municípios; ii) apresentação das relações entre as variáveis de cada dimensão 

e o nível de maturidade do e-government; e iii) análise conjunta dos resultados obtidos. 

6.1 O modelo de avaliação do e-government 

Nesta seção, apresentamos o modelo de avaliação do e-government. Inicialmente, 

apresentamos a classificação do modelo, em seguida, descreve-se sua estrutura, detalhando cada 

uma de suas perspectivas e sua forma de aplicação e após, apresenta-se o delineamento e a 

classificação da pesquisa, seus integrantes e o instrumento de pesquisa. Por fim, discorre-se 

sobre a forma como se procedeu para a coleta e análise dos dados e a interpretação dos 

resultados.  

6.1.1 Classificação do modelo de avaliação de e-government 

É um modelo descritivo porque, pela sua configuração, procura descrever a realidade 

do e-government em municípios no estado do Rio Grande do Sul e não afirmar como deveria 

ser. Nem mesmo as dimensões e de variáveis que compõem o modelo podem ser classificadas 

como normativas em razão da sua subjetividade e do fato de caracterizarem o entendimento de 

autores com relação à sua importância, o que não revela uma verdade absoluta nem sugere que 

sejam normas a serem seguidas. Entretanto, por se tratar de um amplo estudo sobre o tema do 

e-government e por integrar o conhecimento obtido por diversas pesquisas, acredita-se que pode 

contribuir no entendimento do contexto do e-government na esfera local e servir de orientação 

para novas ações, de modo que as mudanças contínuas possam ser assistidas, avaliadas e melhor 

planejadas, trazendo benefícios para o setor público e para a qualidade de vida dos cidadãos. 
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6.1.2 Apresentação do modelo de avaliação do e-government 

 

As organizações públicas estão envolvidas por um ambiente de alta complexidade e 

constantemente passam por processos de mudança, sejam por iniciativas dos próprios governos 

ou por demandas dos cidadãos. Essa complexidade expõe a necessidade de se acompanhar e 

avaliar como esse processo acontece e quais fatores podem ser considerados relevantes para 

essas mudanças.  

Segundo Fernandes (2004), o sucesso de uma organização é resultante das decisões 

tomadas por seus gestores e da capacidade e força que ela possui de implementá-las, 

independentemente do tamanho do setor, sendo a informação a base de sustentação das 

decisões. Devido à importância que a informação passa a exercer sobre as principais decisões 

das organizações, contar com instrumentos que possibilitem o contínuo acompanhamento das 

mudanças que ocorrem no complexo contexto organizacional torna-se uma necessidade 

prioritária, cabendo a esses o desafio de contemplar os principais aspectos que influenciam o 

desempenho da organização. Dessa forma, um modelo direcionado à mensuração do contexto 

do e-government na esfera municipal se apresenta como uma importante ferramenta para o 

desenvolvimento regional e para auxiliar na tomada de decisão dos gestores públicos e para 

estruturar as informações e democratizá-las, de modo que possam ser acessadas por todos os 

envolvidos.  

Para Fernandes (2004), a existência de plataformas para a coleta de dados e elaboração 

de informações proporciona facilidades para o fluxo das informações por todas as organizações, 

o que permite vislumbrar a realidade nos ambientes internos e externos das organizações e 

contribuir com a tarefa dos gestores de manutenção e construção dos serviços públicos. Isso é 

possível por meio de modelos direcionados à mensuração do contexto organizacional apoiados 

nas contribuições da tecnologia, os quais conseguem contribuir para um gerenciamento efetivo 

capaz de impulsionar a melhoria contínua das organizações.  

Nesse contexto, se apresenta este modelo de avaliação do e-government em esfera 

municipal como instrumento de apoio aos gestores públicos e forma de contribuir para a 

melhoria da oferta de bens e serviços e o incremento da participação dos cidadãos nos processos 

decisórios. A aplicação do modelo pode contribuir para o aprimoramento dos serviços públicos 

por meio do entendimento acerca do contexto em que se está inserido e da solidificação do 

processo de tomada de decisões. Em outras palavras, conhecendo a realidade em que se está 
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inserido, é possível tomar melhores decisões e escolher prioridades. Parte-se do princípio de 

que uma organização pública é tão complexa quanto o dinamismo e o pluralismo de seus 

processos e do ambiente em que está inserida (O’BRIEN, 2004). A complexidade não está 

fundamentada no processo de entendimento do que realmente engloba a organização, mas, sim, 

no dinamismo existente no relacionamento dos processos que a constituem e seu ambiente. A 

seguir, são apresentadas as duas etapas que compõem o modelo elaborado. 

Primeiramente, se trabalha com a identificação do estágio (ou nível) de e-government 

entre um e quatro, ou seja, desde uma presença emergente até uma presença mais avançada e 

conectada (UNPAN, 2003). A identificação do nível é importante porque a partir dele é possível 

conhecer mais sobre a realidade do e-government e entender os fatores ou elementos que 

contribuem para um determinado nível. Entretanto, essa primeira etapa não consegue responder 

quais variáveis dentro do contexto do próprio conceito de e-government podem ter contribuído 

para o seu desenvolvimento. 

A segunda etapa se volta à identificação e à compreensão sobre quais fatores 

influenciam o desenvolvimento do e-government. Essa verificação é realizada a partir da análise 

de diferentes variáveis em cada uma das dimensões presentes no conceito de e-government e 

incorporadas ao modelo: tecnológica, política e social.  

A seguir, são apresentadas em mais detalhes cada uma das etapas que compõem o 

modelo de avaliação de e-government. Iniciamos apresentando como se identifica o nível de 

maturidade do e-government e as características de cada um dos seus estágios. Na sequência, 

são apresentadas as diferentes dimensões e suas variáveis. Importante ressaltar que enquanto a 

primeira etapa foi definida tendo por base o modelo utilizado pela ONU, a segunda foi 

construída a partir dos diversos estudos sobre o tema.  

6.1.3 Identificação do nível de maturidade do e-government na esfera municipal  

A ONU realiza a avaliação do e-government, em nível nacional, em 193 países a cada 

dois anos. O estudo é realizado para gerar o EGDI9 (E-Government Development Index) 

(UNPAN, 2003).  

                                                 
9 O EGDI é baseado em uma pesquisa que mede a presença on-line de todos os 193 Estados-Membros 

das Nações Unidas, que avalia sites nacionais e o modo como as políticas e estratégias de governo eletrônico são 

aplicados em geral e em setores específicos para prestação de serviços essenciais. A avaliação classifica o 

desempenho do e-government dos países em relação uns aos outros em vez de ser uma medição absoluta. Os 

resultados são tabulados e combinados com um conjunto de indicadores que incorporam a capacidade de um país 
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O EGDI é composto por três diferentes índices de igual peso: índice de serviços on-line 

(OSI), índice de infraestrutura de telecomunicações (TII) e índice de capital humano (HCI).  O 

EGDI tem por finalidade servir como uma ferramenta para tomadores de decisão identificarem 

as áreas com melhor desempenho e aquelas que representam os maiores desafios, permitindo 

orientar as políticas e as estratégias de e-government nos distintos países (UNPAN, 2003).  

Conforme a composição do EGDI, o índice utilizado para mensurar a maturidade dos 

serviços on-line é o OSI. Esse índice está baseado em um modelo de quatro níveis de maturidade 

do e-government, em um contexto no qual cada nível subsequente depende da existência do 

anterior para que possa existir, ou seja, a sofisticação de cada um dos níveis leva a um estágio 

seguinte. Os quatro níveis de maturidade são: presença emergente; presença melhorada; 

presença de transações e; presença conectada. Uma representação de como estão estruturados 

os níveis de maturidade do e-government são mostrados na figura a seguir. 

Figura 19: Níveis de maturidade do e-government 

 
Fonte: disponível em: https://publicadministration.un.org/egovkb/en-us/Global-Survey. Acesso em 28 

jun. 2016. 

 

Presença emergente (Emerging presence) 

O primeiro nível de maturidade é considerado o mais básico. Sua principal característica 

é o compartilhamento de informações com os cidadãos. Entretanto, nesse estágio, as 

informações são consideradas limitadas e básicas. Os principais pontos que caracterizam esse 

estágio são a existência de uma página web ou website; links para ministérios e departamentos 

ou links para outras esferas de governo, podem ou não existir.  Algumas informações dos 

                                                 
para participar na sociedade da informação, sem a qual os esforços de governo eletrônico de desenvolvimento 

seriam de uso imediato e limitado. 

 

https://publicadministration.un.org/egovkb/en-us/Global-Survey
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presidentes, mensagens ou documentos podem estar disponíveis on-line.  O restante das 

informações permanece estática com mínimas opções aos cidadãos (UNPAN, 2003). 

Como pode ser observado, a abordagem que se faz, a partir do indicador OSI, diz respeito 

a esfera Federal. Para a elaboração deste modelo, manteve-se todos os elementos apontados em 

cada um dos níveis, fazendo-se as devidas alterações para caracterizar a esfera municipal. Por 

exemplo, no nível municipal não existem os ministérios mas existem as secretarias. Não existe 

o presidente, mas existe o prefeito e seus secretários. As alterações advindas do indicador OSI 

se limitaram a aspectos estruturais ou funcionais (conforme esfera municipal) e não conceituais. 

Presença melhorada (Enhanced Presence) 

O segundo nível de maturidade já apresenta algumas características mais aprimoradas que 

o primeiro. Nesse estágio, é disponibilizada uma quantidade maior de informações e 

documentos sobre políticas públicas e governança, tais como políticas, leis e regulamentos, 

relatórios e boletins informativos. Essas informações ficam disponíveis e podem até mesmo ser 

salvas no computador do próprio cidadão. Embora esse estágio seja mais sofisticado, a interação 

ainda é essencialmente unidirecional, com informações que fluem essencialmente do governo 

para o cidadão (UNPAN, 2003).  

Nesse nível, as adaptações para a esfera municipal também estão ligadas a questões de 

estrutura, mais especificamente aos tipos de documentos que se aplicam à esfera municipal. 

Presença de transações (Transactional Presence) 

O terceiro nível de maturidade se caracteriza por adicionar a possibilidade de 

comunicação bidirecional entre governo e cidadãos.  Nesse estágio, passa a existir a oferta de 

serviços on-line para os cidadãos, como possibilidade de pagar impostos, requisitar documentos 

de identidade, passaportes, renovação de licenças, entre outras interações entre governo e 

cidadãos.  Além disso, os cidadãos podem também pagar por serviços públicos relevantes, tais 

como violação de automóveis, impostos, taxas de serviços postais através do seu cartão de 

crédito, banco ou débito. O fato de as transações acontecerem on-line significa que os serviços 

ficam disponíveis todo o tempo para os cidadãos (UNPAN, 2003).  

No caso dos municípios, as características referentes ao e-government são as mesmas. As 

diferenças ficam por conta dos tipos de documentos que são disponibilizados ou solicitados 

pelos cidadãos. Os limites dessas requisições estão relacionados aos serviços prestados na 

esfera municipal. 
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Presença conectada (Connected presence) 

O quarto e último nível de maturidade representa o estágio mais sofisticado nas iniciativas 

on-line do governo. A principal característica desse nível está relacionada à integração das 

interações e a uma maior participação dos cidadãos em processos deliberativos. Enquanto, no 

estágio anterior, a principal característica era a da comunicação entre governo e cidadão, neste 

nível as relações se ampliam e o governo passa a se relacionar com outras esferas de governo e 

a interagir mais com os cidadãos. Essa relação é bidirecional (UNPAN, 2003).  

Outra característica desse nível de maturidade é que o governo passa a incentivar maior 

participação dos envolvidos no processo de tomada de decisão, envolvendo a sociedade em um 

diálogo mais aberto e participativo. Para isso, o governo utiliza, por exemplo, recursos 

interativos como o formulário de comentário na web e mecanismos de consulta on-line. Existe 

um empenho do governo em coletar informações sobre a opinião pública no que se refere a 

políticas públicas, à criação de leis e de espaços participativos e democráticos. 

A seguir, apresentamos a segunda parte do modelo, composta pelas dimensões política, 

tecnológica e social e variáveis relacionadas. 

As dimensões do modelo de avaliação do e-government e suas variáveis  

Essa segunda parte do modelo está relacionada às distintas dimensões – política, 

tecnológica e social – envolvidas no conceito de e-government e variáveis correlacionadas. Os 

dados das variáveis das dimensões política e tecnológica foram obtidos a partir de fonte 

primária por meio do instrumento de pesquisa, já os dados das variáveis da dimensão social 

foram obtidos a partir de dados secundários de fontes como a FEE. A Figura a seguir apresenta 

a estrutura completa do modelo e suas etapas. 
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Figura 20: Composição do modelo de avaliação do e-government 

 

 
Fonte: Elaborado pelo autor (2017)  

As variáveis consideradas dentro da dimensão política foram: a) apoio dos 

representantes eleitos: como os gestores se percebem quanto ao seu apoio às iniciativas que 

estejam relacionadas com o e-government; b) iniciativas do governo municipal: até que ponto 

os gestores tomam iniciativas (objetivos claros, planejamento, liderança) que levem ao 

desenvolvimento do e-government; c) retorno dos cidadãos sobre os serviços prestados: até 

que ponto o retorno dos cidadãos tem influenciado no desenvolvimento do e-government; d) 

mudança de governo: como é percebida a mudança de governo quanto à capacidade de 

interferir no desenvolvimento do e-government; e e) contribuição do Governo Federal para 

o e-government municipal: quanto o Governo Federal tem contribuído para o município por 

meio de suas ações nacionais.  

Na dimensão técnica, as variáveis consideradas foram: a) infraestrutura tecnológica: 

qual a capacidade tecnológica do município; b) treinamento da equipe do setor de TI: o 

quanto tem se conseguido investir no treinamento das equipes; c) acesso à internet: a 

capacidade de acesso dos próprios cidadãos a esse recurso; d) disponibilidade de recursos 

financeiros: capacidade de investimento tanto em tecnologia quanto em pessoas. 
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 Por fim, para a dimensão social, foram selecionadas as seguintes variáveis: a) 

população; b) IDESE10; c) IDHM11; d) PIB per capita12; e) PIB municipal;13 e f) taxa de 

analfabetismo. As variáveis população, PIB(s) e taxa de analfabetismo foram selecionadas 

porque, apesar de serem importantes referências sociodemográficas, também foram utilizadas 

em outras pesquisas de avaliação do e-government na esfera municipal. Por sua vez, as variáveis 

IDH e IDESE foram selecionadas porque ambas estão ligadas a aspectos relacionados à 

qualidade de vida e ao desenvolvimento econômico. Importante ressaltar que o IDESE é um 

indicador que reúne informações socioeconômicas de municípios do estado do Rio Grande do 

Sul.  

Tabela 3: Dimensões e variáveis do modelo  

Dimensão Variável 

Política Apoio dos representantes eleitos 

Iniciativas do governo municipal 

Retorno dos cidadãos sobre os serviços 

prestados Mudança de governo 

 Participação do Governo Federal  

 Tecnológica Infraestrutura tecnológica 

Treinamento da equipe do setor de TI 

Acesso à internet 

Disponibilidade de recursos financeiros 

Social População* 

IDESE* 

IDH* 

PIB per capita* 

 PIB município* 

 Analfabetismo* 

* Variáveis transformadas por Log10 para homogeneização da 

distribuição nos municípios. 

Fonte: Elaborado pelo próprio autor (2017). 

                                                 
10 O IDESE é um indicador, formulado pela Fundação de Economia e Estatística Siegfried Emanuel 

Heuser (FEE) vinculada ao Governo Estadual do RS, que avalia a situação socioeconômica dos municípios quanto 

à educação, à renda e à saúde. Esse índice leva em consideração sete aspectos quantitativos e qualitativos do 

processo de desenvolvimento.  Utilizamos esse indicador para verificar possíveis relações entre o desenvolvimento 

do e-government e a situação socioeconômica dos municípios. 
11 O IDHM brasileiro é um índice, criado em 2012, que considera as mesmas três dimensões do IDH 

Global – longevidade, educação e renda. Além disso, adequa a metodologia global ao contexto brasileiro e à 

disponibilidade de indicadores nacionais. Embora meçam os mesmos fenômenos, os indicadores levados em conta 

no IDHM são mais adequados para avaliar o desenvolvimento dos municípios e regiões metropolitanas brasileiras 

(ATLAS, 2017). 
12 O indicador PIB per capita é gerado a partir do produto interno bruto, dividido pela quantidade de 

habitantes de um país. Para mais informações, ver https://brasilemsintese.ibge.gov.br/contas-nacionais/pib-per-

capita. 
13 Esse indicador fornece estimativas do Produto Interno Bruto (PIB) dos municípios, a preços correntes 

e per capita, e do valor adicionado da agropecuária, indústria e serviços, a preços correntes, por meio de um 

processo descendente de repartição, pelos municípios, do valor adicionado das 15 atividades econômicas das 

Contas Regionais obtido para cada Unidade da Federação. Para mais informações, ver 

https://ww2.ibge.gov.br/home/estatistica/pesquisas/pesquisa_resultados.php?id_pesquisa=46 
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A figura a seguir resume a estrutura final do modelo de análise de e-government 

utilizado para avaliar o e-government em municípios no estado do Rio Grande do Sul. 

 

Figura 21: Modelo de análise o e-government 

 

Fonte: Elaborado pelo próprio autor (2017) 

Cabe ressaltar que o modelo pode ser ampliado a partir da inclusão de outras variáveis 

em cada uma das dimensões, sem prejuízo à sua proposta de avaliação do e-government.  

Consideramos como possíveis limitações do modelo algumas ponderações feitas por 

Sandoval-Almazan e Gil-Garcia (2008), nas quais os autores chamam atenção para o fato de 

que o desenvolvimento do e-government, em alguns casos, pode não ocorrer de forma 

sequencial (passando de um estágio para outro). Segundo os autores, pode acontecer que 

características de diferentes níveis possam ser desenvolvidas ao mesmo tempo. Além disso, 

pode ocorrer que algum município inicie suas atividades de e-government diretamente em uma 

fase mais avançada. 
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No nosso entendimento, as ponderações dos autores são válidas. Entretanto, se aplicam 

a um tipo diferenciado de avaliação, na qual se busca medir as características do e-government 

e não efetivamente seu nível de maturidade como propomos. Apesar disso, reconhecemos que, 

embora um município venha a ser classificado em um determinado nível, poderá contemplar 

também características de outros níveis mais avançados. Nossa proposta, entretanto, é que se 

considere o nível de maturidade de um dado municípios apenas após esse ter atendido 

plenamente todos os níveis anteriores. 

6.1.4 Delineamento da pesquisa 

Para que se possa ter uma visão mais abrangente e resumida do estudo, é apresentada, a 

seguir, em maiores detalhes, cada uma das etapas desenvolvidas durante a implementação da 

pesquisa. 

A partir da formulação dos objetivos desta pesquisa, iniciou-se a revisão da literatura, a 

qual foi realizada com base em diversos estudos publicados em periódicos reconhecidas pela 

sua contribuição ao tema do e-government. Buscou-se compreender o processo histórico do 

desenvolvimento do e-government e os principais elementos que podem interferir no seu 

processo de implementação ou desenvolvimento. Essa abordagem permitiu a estruturação do 

modelo de avaliação do e-government de acordo com as dimensões política, tecnológica e 

social. Foi determinante para esse delineamento o conceito apresentado por Gil-Garcia e Luna-

Reyes (2006, p. 386), segundo o qual: 

Electronic government is the selection, implementation, and use of information and 

communication technologies in government to provide public services, improve managerial 

effectiveness, and promote democratic values and mechanisms, as well as the development of a 

legal and regulatory framework that facilitates information-intensive initiatives and fosters the 

knowledge society. 

A realização da pesquisa de campo foi dividida em sete etapas e configurou-se da 

seguinte forma: 

1ª Etapa: Definição dos integrantes e sujeitos do estudo para aplicação dos 

questionários. Foram muito importantes as considerações da equipe de pesquisa da FAMURS 

nessa etapa. O conhecimento da equipe sobre pesquisas anteriores e o acesso aos municípios 

possibilitaram contatar uma base maior de sujeitos e melhor se comunicar com estes.  

2ª Etapa: Criação dos questionários de acordo com as características de cada uma das 

dimensões componentes do modelo de avaliação do e-government, levando-se em consideração 

as características de estudos realizados pela ONU para orientar essa estruturação e identificar o 
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nível de maturidade do e-government. Além da elaboração dos questionários, selecionou-se, 

nessa etapa, as variáveis sociais a serem estudadas a partir do modelo de avaliação do e-

government. Após a criação, os questionários foram validados com os sujeitos de uma 

prefeitura, na tentativa de perceber possíveis dificuldades no entendimento das questões. 

3ª Etapa: Implicou a submissão do projeto de pesquisa à Comissão Nacional de Ética 

em Pesquisa. Isso foi realizado para assegurar aos participantes maior clareza sobre aspectos 

metodológicos e éticos. A pesquisa está registrada na Plataforma Brasil, parecer número 

1.851.804/2016. 

4ª Etapa: Envolveu o envio dos questionários aos sujeitos da pesquisa. O envio foi 

realizado via e-mail. O e-mail continha a apresentação da pesquisa e um link para o questionário 

eletrônico. O envio dos e-mails foi realizado pela equipe de pesquisa da FAMURS. Além do 

envio dos e-mails, também foram realizados dois contatos telefônicos para reforçar a 

importância da participação na pesquisa. 

5ª Etapa: Nessa etapa, foi realizada a conversão das respostas obtidas por meio dos 

questionários em formato numérico para poder realizar a análise com o software estatístico 

SPSS. A partir da base inicial, foi identificado o nível de maturidade do e-government nos 

municípios. Essa informação foi importante para realizar o cruzamento entre o nível de 

maturidade do e-government e as variáveis das distintas dimensões do e-government que 

aconteceram na etapa seguinte. 

6ª Etapa: Contemplou a realização dos cruzamentos entre os níveis de maturidade do 

e-government dos municípios e as variáveis das dimensões política, tecnológica e social do 

conceito de e-government.  

7ª Etapa: Essa etapa contemplou a análise dos resultados e a sua interpretação diante 

do modelo de avaliação do e-government. 
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Na Figura 22, é possível ter uma visão resumida do delineamento da pesquisa. 

Figura 22: Delineamento da pesquisa 
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2. Questionário prefeitos 
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3ª Etapa 
Submissão do projeto de pesquisa à Comissão Nacional de Ética em Pesquisa e respectiva 

aprovação, conforme parecer número 1.851.804 

4ª Etapa 
Aplicação dos questionários Envio de e-mail a todas as prefeituras do estado do RS e 

realização de duas ligações telefônicas para cada 

município.  

5ª Etapa 
Organização da base de dados para análise via SPSS 

6ª Etapa 
Análise estatística 

7ª Etapa 
Apresentação dos resultados 

 

 

   Fonte: Elaborado pelo próprio autor (2017). 

            

6.1.5 Definição dos integrantes da pesquisa 

Nesta pesquisa, de acordo com Triviños (1987), priorizou-se a representatividade dos 

sujeitos para a investigação, considerados essenciais para o esclarecimento do assunto em foco. 

Para isso, fizemos contatos prévios com gestores de três municípios e buscamos identificar 

quem seriam as pessoas mais indicadas para falar sobre o tema do e-government. Conversamos 

com secretários municipais e gestores de tecnologia, o que nos permitiu verificar que os sujeitos 

mais adequados para responder ao instrumento de pesquisa seriam os prefeitos, os secretários 

ou os gestores de tecnologia da informação e comunicação. Também validamos a 

OBJETIVO 

Avaliar o nível de maturidade do e-government para compreender os principais 

fatores que têm influenciado na implementação e no desenvolvimento do e-government  

nos municípios do estado do Rio Grande do Sul  
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BASE TEÓRICA E METODOLÓGICA DA PESQUISA 

CONSIDERAÇÕES FINAIS E CONCLUSÃO 
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representatividade desses sujeito com a equipe de pesquisa da FAMURS. A escolha do 

respondente ficou a critério de cada município. 

A escolha desses sujeitos se justifica porque os prefeitos e os secretários municipais 

estão envolvidos com as questões estratégicas do município e podem apresentar uma visão mais 

ampla das políticas em desenvolvimento. Já os gestores de tecnologia estão envolvidos na 

providência dos recursos necessários para dar suporte aos projetos de e-government, ou seja, 

obrigatoriamente se envolvem na implementação ou no desenvolvimento do e-government em 

seus municípios.  

6.1.6 Elaboração dos instrumentos de pesquisa 

O instrumento de pesquisa elaborado foi um questionário estruturado, pelo fato de ser a 

forma mais usada para possibilitar medir com melhor exatidão o que se deseja, quando 

trabalhado com um grande número de participantes (CERVO; BERVIAN, 1996). 

Como a elaboração dos questionários constitui um passo importante no planejamento 

de uma pesquisa, elaborou-se o instrumento de pesquisa utilizando como base a tese de 

Malhotra (2001), o que exigiu a padronização do processo de coleta de maneira que os dados 

se apresentassem de forma consistente e permitissem ser analisados de maneira uniforme e 

coerente. 

Foram utilizadas questões objetivas, com a possibilidade de responder “sim”, “não” ou 

“não sei responder”; questões para emitir opinião sobre um determinado tema; questões nas 

quais se verificava a existência ou não de determinados casos, e questões sobre o perfil 

sociodemográfico do respondente.   

Para medir as respostas das questões nas quais são abordadas opiniões, utilizou-se a 

escala de Likert (MALHOTRA, 2001, p. 255), classificação amplamente utilizada e que exige 

que os entrevistados indiquem um grau de concordância ou discordância a cada uma das 

afirmações existentes no questionário, de um grau que variou de 1 (atende de forma apropriada 

ou alto) a 5 (não atende de forma apropriada ou baixo). 

Na Tabela 4, pode-se visualizar como foi implementado o escalonamento. 

Tabela 4: Escala de medida do instrumento de pesquisa 

Escala 1 2 3 4 5 

Classificação Alto Médio Baixo 
Fonte: Elaborado pelo próprio autor (2017). 
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Utilizamos para a elaboração dos questionários o mesmo software que a FAMURS tem 

utilizado para elaborar suas próprias pesquisas. Nesse sentido, chamamos atenção para o fato 

de que quanto mais próximo de 1, maior é a percepção de importância, e quanto mais próximo 

de 5, menor é a percepção de importância. Embora essa não seja a forma mais comum quanto 

à organização do grau de importância, optamos por utilizá-la pelo fato de os gestores já estarem 

acostumados com esse padrão. 

6.1.7 Coleta dos dados 

O instrumento de pesquisa foi enviado para os 497 municípios através de e-mail, com 

texto de apresentação da pesquisa e link de acesso ao formulário eletrônico com o questionário. 

Um dos grandes desafios da pesquisa estava relacionado a fazer com que os e-mails chegassem 

às pessoas envolvidas de forma eficaz. Para isso, se contou com o apoio da FAMURS, que 

possuía uma base atualizada de todas as prefeituras, seus prefeitos e secretários e responsáveis 

pelo setor de tecnologia. Antes de se iniciar o envio dos e-mails com o link para responder ao 

instrumento de pesquisa, a equipe de pesquisa da FAMURS fez uma validação das listas de e-

mail para se certificar de que seria atingido o público apropriado. 

Os dias escolhidos para o envio dos e-mails foram terça-feira e quinta-feira. Os e-mails 

foram disparados semanalmente nesses dias pelo período de dois meses (janeiro e fevereiro). 

Após 15 dias do envio do primeiro e-mail, foram realizados dois contatos por telefone com 

todas as prefeituras. Para tal, se contou com o apoio da equipe de pesquisa da FAMURS, alguns 

colaboradores da UPF e do próprio pesquisador. O primeiro contato por telefone ocorreu 15 

dias após o envio do primeiro e-mail e segundo contato por telefone ocorreu 45 dias após o 

primeiro e-mail. Em alguns casos, foi possível conversar diretamente com o prefeito, o 

secretário ou o gestor de tecnologia, e, em outros, apenas com a telefonista, para quem foi 

solicitada a entrega de uma mensagem informando da realização da pesquisa. 

Apesar de a comunicação ter se dado com todos os 497 municípios, apenas 146 

responderam aos questionários (29,38%). Embora a participação tenha sido inferior à 

expectativa inicial, que era superior a 30%, a sua representatividade quando considerado o 

tamanho da população dos municípios se mostrou significativa, como pode ser visto na tabela 

a seguir. 
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Tabela 5: Representação dos municípios participantes 

Intervalo população Representatividade 

Participantes (%) Total (%) 

1243 2941 21.9 24.3 

2942 5751 47.3 50.3 

5752 14095 70.5 73.8 

14096 19580 75.3 78.5 

19581 27926 85.6 84.7 

27927 38956 90.4 89.3 

38957 48498 93.2 91.1 

48499 85161 97.3 95.6 

85162 1475717 100 100 

       Fonte: Elaborado pelo próprio autor (2017). 

As três principais diferenças identificadas foram nos intervalos de população entre 

27.927 até 38.956 (4,1%); 1.243 até 2.941 (2,4%) e 85.162 até 1.475.717 (1,7%). Os outros 

intervalos apresentaram diferença entre 1% e 0,1%. Assim, pudemos verificar que a amostra 

dos municípios do estado do Rio Grande do Sul é representativa em termos de tamanho 

populacional.  

Das 146 gestões municipais que responderam ao instrumento de pesquisa, descartamos 

dois respondentes por perceber que a avaliação apresentava respostas equivalentes para todas 

as questões. Em outras palavras, foi dada nota máxima para todas as respostas. Antes de 

descartarmos as duas respostas, verificamos os websites desses municípios e confirmamos que 

as respostas estavam equivocadas.  

6.1.8 Análise dos resultados 

Em virtude da relevância dessa etapa da pesquisa, buscou-se o auxílio de algumas 

técnicas estatísticas. Para que se permanecesse dentro dos limites de confiabilidade exigidos 

pela estatística, procedeu-se, inicialmente, à validação do grau de confiabilidade do instrumento 

de pesquisa por meio do alfa de Cronbach.  

Segundo Pasquali (2003), a fidedignidade de um instrumento tem a ver com a sua 

capacidade de medir, sem erros, o que significa que um mesmo teste – medindo os mesmos 

sujeitos em ocasiões diferentes, ou até mesmo testes equivalentes, medindo os mesmos sujeitos 

na mesma ocasião – produz resultados idênticos, apresentando uma correlação entre essas duas 

medidas próximas a 1. 
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A constatação do grau de fidedignidade deveria ser realizada por meio de um pré-teste, 

porém, em razão de suspeitar que o número de sujeitos envolvidos na pesquisa pudesse não ser 

muito grande e a literatura orientar que é interessante descartar os sujeitos envolvidos no pré-

teste, optou-se por medir o grau de fidedignidade com a amostra real, com ciência de que o 

resultado pudesse vir a implicar uma reestruturação do modelo. Contudo, os resultados 

demonstraram não ser necessária nenhuma alteração. 

A análise dos resultados foi realizada em duas etapas principais, a saber: i) avaliação do 

nível de maturidade do e-government e ii) análise das dimensões e da relação de cada uma de 

suas variáveis com o nível de maturidade do e-government. A seguir, descrevemos cada uma 

delas. 

Primeira etapa: avaliação do nível de maturidade do e-government 

O nível de maturidade do e-government de cada município foi obtido a partir das 

respostas dos sujeitos envolvidos. O cálculo do índice foi baseado nos quatro estágios do 

modelo apresentado.  

A validação dos níveis foi realizada de forma sequencial. Só se avaliou o nível seguinte 

a partir do pleno atendimento do nível anterior. Por exemplo, só se avaliou o nível III de um 

dado município se ele atendeu a todas as requisições do nível II. Em outras palavras, o nível 

mais alto de um determinado município significa que as questões referentes ao seu estágio e 

aos estágios anteriores foram atendidas (ver questionário em anexo).  

No nível I, os pontos-chaves foram: a) a disponibilização de informações dos gestores 

públicos no website, como mensagens do prefeito, documentos ou legislação; e b) a 

disponibilização de informações no site sobre os serviços oferecidos pelo poder municipal. 

Nesse nível, a principal característica é a existência de um website. Então, buscou-se 

identificar, por meio das questões, se as informações eram disponibilizadas via site, o que 

significaria que as exigências do nível I estavam sendo atendidas. 

No nível II, os pontos-chaves foram: a) a disponibilização de documentos de políticas 

públicas (saúde, educação, etc.) no website para que o usuário tenha conhecimento ou possa, 

até mesmo, fazer download; b) a disponibilização de documentos/informações sobre 

planejamento municipal no website; c) a disponibilização de documentos/informações sobre 

estratégias de e-government. 
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No nível III, os pontos-chaves foram: a) possibilidade dos cidadãos de entrarem em 

contato com a administração municipal através do website; b) possibilidade de os cidadãos 

pagarem por serviços públicos ou solicitar documentos relevantes por meio do website. 

No nível IV, os pontos-chaves foram: a) a disponibilização no site de informações sobre 

oportunidades de e-participação como um calendário de reuniões, por exemplo; b) possibilidade 

dos cidadãos expressarem sua opinião sobre certos assuntos (ex. painéis de consulta aos 

cidadãos para elaboração de estratégias, consultas eletrônicas, etc) pelo website; c) contribuição 

do website para que os cidadãos possam ser proativos, fazendo sugestões aos tomadores de 

decisão sobre tópicos de interesse potencial a comunidade (ex. sistema de petição eletrônica); 

d) existência de algum programa educacional/treinamento sobre participação eletrônico para o 

cidadão. 

A identificação do nível de maturidade do e-government dos municípios foi 

determinante para que se pudesse realizar os cruzamentos com as variáveis do modelo de 

avaliação, a partir de suas dimensões: política, tecnológica e social. A seguir, é explicado como 

foi analisada cada uma das dimensões e suas variáveis.  

Segunda etapa: análise das dimensões do e-government 

A análise das distintas dimensões relacionadas ao e-government ocorreu com o 

cruzamento da variável nível do e-government (identificada na primeira etapa) com as variáveis 

de cada uma das dimensões: política, tecnológica e social. O software estatístico utilizado foi o 

SPSS, da IBM.  

Para verificar as relações significantes entre as variáveis e os níveis de maturidade de e-

government, utilizou-se o teste da variância (ANOVA), com post hoc Tukey; nível de 

significância de p  0,05. 

 

6.1.9 Apresentação dos resultados 

 

A seguir, é apresentada a ordem que se seguiu para a apresentação dos resultados. 

a) Visão geral da aplicação do modelo de avaliação do e-government: nessa 

etapa, são apresentados os dados de qualificação dos participantes da pesquisa. 
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b) Análise do estágio do e-government em municípios do RS: nessa etapa, são 

apresentados os estágios do e-government e a classificação dos municípios 

avaliados.  

c) Análise descritiva das questões por estágio: nessa etapa, se apresenta os 

resultados de cada uma das questões agrupadas por estágios. São apresentados 

os resultados dos quatro estágios. 

d) Análise dos resultados a partir das dimensões do e-government: nessa etapa, 

são apresentados os resultados do cruzamento das variáveis de cada dimensão 

com os estágios de e-government. Busca-se, aqui,  identificar quais variáveis se 

mostram mais impactantes para o desenvolvimento do e-government segundo o 

modelo. 

e) Análise consolidada dos resultados da pesquisa – discussão: nessa etapa, se 

apresenta a discussão sobre os resultados e a vinculação com a teoria e outras 

experiências práticas.  

f) Conclusão: retoma-se os objetivos da pesquisa, principais resultados e trabalhos 

futuros. 

A apresentação dos resultados foi realizada de forma descritiva, sendo que, em alguns 

casos, se fez uso tanto de tabelas quanto de gráficos para melhor ilustrar os resultados. Um dos 

tipos de gráfico utilizado para a avaliação das relações entre variáveis e níveis do e-government 

foi o gráfico média, a partir da análise da variância (ANOVA), com p=0,05, conforme pode ser 

visto a seguir. 
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Figura 23: Exemplo gráfico interpretação cruzamento das variáveis 

 

Fonte: Elaborado pelo próprio autor (2017) 

Como pode ser observado na Figura 23, o gráfico permite visualizar as médias obtidas 

em cada nível, a partir das respostas dadas a cada uma das variáveis do modelo. Para as 

dimensões política e tecnológica, quanto menor for a média, maior o grau de importância da 

variável. Já no caso da dimensão social, será o oposto, ou seja, quanto maior a média, maior o 

grau de importância.  

Também consideramos a barra de erro padrão para verificar possíveis variações entre 

os limites das respostas alto e baixo. 

A seguir, apresentamos os resultados da avaliação do e-government em municípios do 

estado do Rio Grande do Sul.  

6.2 As características do e-government em municípios do estado do RS 

A informação tem assumido um valor essencial para o desenvolvimento das 

atividades organizacionais, sejam elas para a iniciativa pública ou privada. Em tempos não 

muito distantes, o que ditava o sucesso das organizações era a força operacional. Hoje, quem o 

faz é a informação. Pode-se, portanto, observar que cada vez mais a informação se fará 

necessária dentro das organizações. 

A informação tem o poder de mover a humanidade, de levar o crescimento a todas 

as áreas ou ciências. Entretanto, é necessário que a informação seja precisa, acurada e que esteja 
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disponível na hora certa. Dessa forma, ações podem ser desencadeadas produzindo melhores 

resultados (O’BRIEN, 2004). Nesse contexto, pode-se dizer que os desafios para um 

desenvolvimento sustentável passam pela capacidade dos gestores públicos em compreender o 

ambiente em que estão inseridos para tomarem as melhores decisões para o bem da sociedade. 

Para isso, são necessárias as informações e, para obtê-las, são necessários meios que auxiliem 

a tornar menos complexas a sua organização e interpretação. 

 O modelo que desenvolvemos é uma alternativa para simplificar o contexto do e-

government na esfera municipal e servir de referência para o processo de tomada de decisões 

pelos gestores públicos. A seguir, apresentamos os resultados de nossa pesquisa obtidos a partir 

da aplicação do modelo construído, iniciando pela apresentação do perfil dos participantes da 

pesquisa. 

 

6.2.1 O perfil dos gestores municipais 

Participaram da pesquisa 80 integrantes da alta gestão municipal (prefeitos e 

secretários) e 66 profissionais vinculados à área de tecnologia. Referente à alta gestão, 80% 

(64) são secretários municipais e 20% (16) prefeitos.  

Quanto à formação dos integrantes da alta gestão, constatou-se que a maioria possui 

ensino superior completo (40) e pós-graduação (19). As proporções quanto ao ensino superior 

completo ficam equivalentes e próximas a 50%, tanto para prefeitos quanto para secretários. 

Apenas na pós-graduação é que a diferença é maior, ou seja, dos 16 prefeitos, apenas um tem 

formação em nível de pós-graduação, e, dos 64 secretários, 18 têm pós-graduação – Tabela 6.  

 

Tabela 6: Formação dos gestores 

Função 

Formação 

Total 

Ensino 

médio 

completo 

Ensino 

médio 

incompleto 

Ensino 

superior 

completo 

Ensino 

superior 

incompleto 

Pós-

graduação 

Ens. Fund. de 

5ª  a 8ª  Série  

Secretário/a  5 1 33 7 18 0 64 

Prefeito/a 4 1 7 2 1 1 16 

Total 9 2 40 9 19 1 80 

     Fonte: Elaborado pelo próprio autor (207) 

A representatividade em percentuais da formação dos gestores equivale a 50% com 

ensino superior completo e 23,8% com pós-graduação. Com ensino médio completo e ensino 
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superior completo, encontramos percentuais equivalentes, ou seja, 11,3%. Entre os gestores 

com ensino médio incompleto, foi encontrado 2,5%. Já com ensino fundamental de 5ª a 8ª série, 

foram encontrados 1,3%. Pode-se observar que o nível de formação da maioria dos gestores é 

graduação. Ao considerarmos o ensino superior incompleto, ensino superior completo, pós-

graduação e gestores com experiência de ensino superior, chegamos ao percentual de 85,1%. 

A idade média dos integrantes da alta gestão fica acima dos 40 anos de idade. A 

idade média dos prefeitos é de 46,25 anos de idade e a média dos secretários é de 41,41 anos 

de idade. Os gestores mais jovens têm 23 e 24 anos de idade (prefeito e secretário, 

respectivamente). Os gestores com maior idade têm 68 e 75 anos de idade (prefeito e secretário, 

respectivamente). 

Com relação à formação dos profissionais vinculados ao setor de tecnologia da 

informação, constatou-se que a maioria tem ensino superior completo (39,4%) e pós-graduação 

(19,7%). Dos 66 participantes, oito tinham apenas o ensino médio completo (12,1%) e 19, o 

ensino superior incompleto (28,8%) (Tabela 7).   

   

Tabela 7: Formação responsáveis área tecnologia 

 Frequência Porcentagem 

Porcentagem 

válida 

Porcentagem 

acumulativa 

Ensino médio completo 8 12,1 12,1 12,1 

Ensino superior completo 26 39,4 39,4 51,5 

Ensino superior incompleto 19 28,8 28,8 80,3 

Pós-graduação 13 19,7 19,7 100,0 

Total 66 100,0 100,0  

Fonte: Elaborado pelo próprio autor (2017) 

A idade média dos responsáveis pela área de tecnologia é de 34,21 anos de idade. 

O gestor mais jovem tem 18 anos de idade e o gestor com mais idade, 56 anos de idade. 

Pode-se observar que o grau de instrução da maioria dos participantes, tanto 

gestores estratégicos quanto responsáveis pela área de tecnologia, é o nível superior. Enquanto 

a idade média dos gestores estratégicos é de 40 anos de idade, os responsáveis pela área de 

tecnologia se mostram mais jovens, com idade média de 30 anos de idade.  

6.2.2 O nível de maturidade do e-government em municípios do RS 

Um dos primeiros passos para se compreender como vem ocorrendo a 

implementação do e-government em municípios do estado do Rio Grande do Sul é identificar 
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qual o grau de maturidade em que se encontra o e-government nesses municípios. Dessa forma, 

apresentamos, a seguir, os resultados de nossa investigação. 

Os resultados revelaram que o estágio do e-government, em grande parte dos 

municípios do estado do Rio Grande do Sul, pode ser caracterizado como inicial dentro do 

modelo evolutivo adotado nesta pesquisa. Isso foi constatado a partir da análise dos dados, 

levantados junto aos gestores municipais, que demonstraram haver muitos municípios onde o 

uso dos recursos das tecnologias de informação e comunicação ainda é voltado 

preponderantemente para o atendimento de necessidades primárias, tais como suporte e 

manutenção, com uma presença muito tímida na web. Nesses municípios, os recursos 

tecnológicos, como a internet, são utilizados de forma bastante restrita e limitada.  

A pesquisa revelou que 16,7% dos municípios avaliados estão ainda no Nível I, 

73,6% estão no Nível II e apenas 9,7% estão no Nível III. Não encontramos municípios no nível 

IV. 

Tabela 8: Níveis de maturidade do e-government de municípios no estado do RS 

 Frequência Porcentagem Porcentagem válida Porcentagem cumulativa 

Nível I 24 16,7 16,7 16,7 

Nível II 106 73,6 73,6 90,3 

Nível III 14 9,7 9,7 100,0 

Nível IV 0 0 0 100,0 

Total 144 100,0 100,0  

Fonte: Elaborado pelo próprio autor (2017) 

Os resultados demonstram que o grau de maturidade do e-government nos municípios 

ainda está nos estágios iniciais, principalmente quando se observa o percentual de municípios 

que ainda se encontram no Nível I e Nível II, caracterizados como estágios de pouca 

modernização tecnológica e baixa oferta de serviços públicos. Outro ponto que chama atenção 

é o baixo percentual de municípios que estão no Nível III. Isso revela que a oferta de serviços 

e a interatividade com os cidadãos é um ponto a ser melhorado na grande maioria dos 

municípios avaliados. Também é importante ressaltar que as ações voltadas a reforçar os 

processos democráticos por meio do e-government estão aquém do que havia sido previsto em 

grande parte da literatura da área ainda na década de 1990. No caso dos municípios avaliados, 

essas questões são praticamente inexistentes. 

Durante a realização da pesquisa, tivemos a preocupação de averiguar se os resultados 

obtidos poderiam sofrer alguma influência do tipo de gestão que estivesse sendo realizada com 
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o website. Para tal, identificamos se a gestão do site dos municípios era realizada por equipe 

interna ou terceirizada. Os dados revelaram que 52% dos websites são administrados e geridos 

por equipe interna e que 47,2% são administrados e geridos por empresa terceirizada. Observa-

se, portanto, que a relação ficou muito próxima de 50%, indicando que, de forma geral, esse 

quesito não se mostrou relevante quanto à classificação do nível de maturidade do e-

government. Esse resultado se aproximou dos números revelados pela pesquisa TIC-Governo 

eletrônico da CGI, a qual apontou que, entre os municípios brasileiros, menos da metade das 

prefeituras (41%) possui uma área ou departamento de TI (CGI, 2016). Diante dessas 

informações, constata-se que em relação à gestão dos websites, os municípios investigados no 

Rio Grande do Sul têm 11% a mais de departamentos de TI do que a média nacional. 

De forma mais detalhada, também verificamos a relação entre o tipo de gestão do 

website e cada um dos níveis de maturidade do e-government nos municípios. Constatamos que 

a gestão do website por equipe interna ou terceirizada não acarreta diferença significativa nem 

afeta a classificação de nenhum dos níveis de maturidade do e-government. Em nenhum dos 

níveis a diferença foi superior a 1%, conforme evidencia a Tabela 9. 

 

Tabela 9: Níveis de e-government por tipo de administração do site 

Administração site Níveis Frequência Porcentagem Porcentagem válida 

Porcentagem 

cumulativa 

Equipe interna Nível I 13 17,1 17,1 17,1 

Nível II 56 73,7 73,7 90,8 

Nível III 7 9,2 9,2 100,0 

Total 76 100,0 100,0  

Empresa terceirizada Nível I 11 16,2 16,2 16,2 

Nível II 50 73,5 73,5 89,7 

Nível III 7 10,3 10,3 100,0 

Total 68 100,0 100,0  

        Fonte: Elaborado pelo próprio autor (2017) 

 

A seguir, são apresentados cada um dos quatro níveis de maturidade do e-government, 

bem como as questões que contribuíram para sua mensuração e resultados. Na sequência, são 

descritas as dimensões do modelo de avaliação do e-government. 
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Nível I – Presença emergente  

O principal requisito desse estágio é a disponibilização de informações no website. 

Todos os municípios estudados possuíam website e, portanto, atenderam ao principal requisito. 

Esse resultado se mostrou superior à média nacional, que revela que apenas 88% das prefeituras 

brasileiras têm um website (CGI, 2016). Conforme apontado por Norris et al. (2005), o nível I 

é o mais fácil de ser atingido, justamente por possuir menor grau de complexidade, como, por 

exemplo, a existência do website. Entretanto, o movimento na direção de soluções em que as 

transações estejam integradas é que se mostra mais desafiador paras os governos. 

Nossa investigação avaliou também se eram disponibilizadas informações da gestão 

municipal através do website, tais como mensagem do prefeito, documentos e legislação, entre 

outras. Além disso, questionou-se sobre a disponibilização de informações no website sobre os 

serviços oferecidos no município. 

Os resultados revelaram que 95,1% dos municípios disponibilizam informações dos 

gestores públicos no website. 

Em relação às informações no site sobre os serviços oferecidos pelo poder municipal, 

89,6% confirmaram a disponibilização de tais informações, 8,3% responderam que tais 

informações não são disponibilizadas e 2,1% informaram não saber responder.  

Embora todos os municípios avaliados contem com website, chama atenção que, por 

menor que sejam os percentuais (2,1%), existem gestores que desconhecem a forma como o 

website é utilizado em seus municípios. Apesar de ser um percentual baixo, depois de mais de 

15 anos de e-government no Brasil, é importante que se pense formas de disseminar tal 

conhecimento aos gestores.  

Nível II - Presença melhorada 

O principal requisito desse nível é a disponibilização de documentos via website, 

estando esses disponíveis para consulta ou para download. Para verificar esse nível, se avaliou: 

i) a disponibilização de documentos de políticas públicas no website para que o usuário tenha 

conhecimento ou possa até mesmo fazer download; ii) a disponibilização de documentos sobre 

planejamento municipal no site; iii) a disponibilização de documentos sobre estratégias de e-

government; e iv) a disponibilização de calendário de reuniões de interesse público, por 

exemplo.  
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  Sobre a disponibilização no site de documentos referentes a diversas políticas públicas, 

de forma que o usuário possa tomar conhecimento ou até mesmo fazer download, 68,8% 

confirmaram que os documentos estão disponíveis; 26,4% responderam que tais informações 

não são disponibilizadas e 4,9% não souberam responder.  

Quando inquiridos sobre a disponibilização de documentos referentes ao planejamento 

municipal no site, 61,8% disseram que esses documentos estão disponíveis, enquanto que 

30,6% responderam que tais informações não são disponibilizadas e 7,6% não souberam 

responder. 

A descrição das estratégias de e-government no site apareceu em 22,9% das respostas; 

52,8% responderam que tais informações não são disponibilizadas e 15,3% informaram não 

saber responder. Dentre os respondentes, 9% afirmaram que não existe estratégia de e-

government no município. 

Quando se indagou a respeito da disponibilização no site do calendário de reuniões de 

interesse público, apenas 22,9% dos entrevistados confirmaram que essas informações constam 

no site e 71,5% responderam que tais informações não são disponibilizadas; 5,6% informaram 

que não sabiam responder.  

A principal característica do nível II é a disponibilização de documentos para consulta 

e a possibilidade de o usuário salvar tais documentos em seu computador ou dispositivo de 

acesso. Identificamos que em 73,6% dos websites municipais no estado do Rio Grande do Sul 

existe essa possibilidade, enquanto que a média nacional dos municípios é de 77%. Nesse caso, 

os municípios avaliados estão 3,4% abaixo da média nacional. Esse é um nível também 

considerado básico e fácil de ser alcançado porque depende essencialmente do próprio governo 

e envolve um baixo índice de complexidade e de recursos financeiros (VINTAR et al., 2003; 

UNPAN, 2016). 

Nível III – Presença transacional 

A principal característica desse nível é uma maior interatividade entre governo e 

cidadãos. Essa interatividade se dá, na maioria das vezes, a partir dos serviços disponibilizados 

de forma on-line ou recursos específicos que possibilitem ao cidadão contatar o poder público. 

Para verificar esse nível, se avaliou: i) a existência de meios para que os cidadãos possam entrar 

em contato com a administração municipal usando o website; ii) a oferta de meios ou serviços 

on-line disponíveis aos cidadãos, evitando que estes tenham de se deslocar até a prefeitura para 

serem atendidos e, em certos casos, possibilitando a realização on-line de pagamentos.  
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A respeito da existência de meios para que os cidadãos possam entrar em contato com 

a administração municipal usando o website, 94,4% confirmaram que existe essa possibilidade; 

4,2% responderam que não existe essa possibilidade disponível e 1,4% não souberam 

responder. 

Já em relação à oferta de meios ou serviços on-line disponíveis aos cidadãos, evitando 

que estes tenham que se deslocar até a prefeitura para serem atendido e, em certos casos, possam 

realizar pagamentos on-line, somente 11,8% confirmaram a possibilidade de os cidadãos 

utilizarem os serviços on-line; 86,8% responderam que ainda não têm essa possibilidade 

disponível e 1,4% não souberam responder. A média nacional de municípios com a oferta de 

serviços on-line é de 16% (CGI, 2016), ou seja, 6,3% superior ao que foi encontrado nos 

municípios do Rio Grande do Sul. 

Como consideramos as duas características obrigatórias para esse nível, a média final 

ficou ainda mais baixa. O percentual de municípios que disponibilizam a oferta de serviços on-

line aos cidadãos e meios para que esses possam entrar em contato com a administração pública 

através do website é de 9,7%. Como se pode perceber, esse é o nível com o menor número de 

municípios.  

O terceiro nível é mais difícil de ser alcançado porque, além de ampliar a comunicação 

entre governo e cidadão, implica a reorganização de vários processos já existentes e a criação 

de novos, bem como a organização da infraestrutura e o treinamento de pessoas (BREEN, 2000; 

UNPAN, 2016).  

Nível IV – Presença conectada 

Para verificar esse nível, se avaliou: i) a existência de meios para que os cidadãos 

possam expressar sua opinião em assuntos de interesse público (ex. painéis de consulta aos 

cidadãos para elaboração de estratégias, consultas eletrônicas etc.); ii) a existência de meios 

para que os cidadãos possam sugerir tópicos de interesse da comunidade aos tomadores de 

decisão; iii) a existência de programas educacionais ou treinamentos para a participação 

eletrônica dos cidadãos. 

Com relação aos meios para que os cidadãos possam expressar sua opinião em assuntos 

de interesse público (ex. painéis de consulta aos cidadãos para elaboração de estratégias, 

consultas eletrônicas, etc), 46,5% disseram que há a possibilidade de os cidadãos expressarem 

a sua opinião; 50,0% responderam que ainda inexiste essa possibilidade e 3,5% não souberam 

responder. 
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A respeito da existência de ferramentas para que os cidadãos possam, de modo proativo, 

sugerir aos tomadores de decisão tópicos de interesse da comunidade, 42,4% dos respondentes 

afirmaram que existe essa possibilidade de os cidadãos fazerem sugestões aos gestores; 50,7% 

responderam que não existe essa possibilidade e 6,9% informaram não saber responder. 

A existência de programas educacionais ou treinamentos com vistas a fomentar a 

participação eletrônica dos cidadãos ainda é ínfima nos municípios pesquisados, sendo que 

apenas 7,6% confirmaram a existência desse tipo de programa, enquanto 85,4% responderam 

que ainda não dispõem dessa funcionalidade e 6,9% não souberam responder. 

Importante observar que, segundo o modelo, para um município ser classificado no nível 

IV, precisa atender a todos os requisitos do nível III, ou seja, oferecer meios para que os 

cidadãos possam se comunicar com a gestão pública por meio do website e disponibilizar 

serviços on-line aos cidadãos. Além disso, um outro requisito obrigatório para alcançar esse 

nível é a disponibilização de meios para que os cidadãos possam expressar sua opinião em 

assuntos relacionados à elaboração de estratégias de gestão. Também é necessário que o 

município tenha algum programa no sentido de capacitar os cidadãos para utilizarem os serviços 

oferecidos com o apoio da tecnologia ou sistema de consulta pública sobre assuntos de interesse 

coletivo. Esse é o nível com maior grau de exigência sobre recursos oferecidos à população. 

Caracteriza-se por possuir uma orientação total às necessidades dos cidadãos e disponibilização 

de serviços totalmente integrados (KUNSTELJ; VINTAR, 2004). Nesse nível, não 

encontramos nenhum dos municípios avaliados. 

O nível de maturidade do e-government em municípios do RS 

Ao findarmos essa etapa da análise, constatamos o que muitos autores identificaram em 

pesquisas realizadas há mais de uma década: o estágio de adoção do e-government ainda se 

encontra nos estágios iniciais, com pouca sofisticação e baixa oferta de serviços à população 

(MOON, 2002; HOLDEN; NORRIS; FLETCHER, 2003). Os mais de 15 anos de intensos 

debates e aplicações práticas do e-government, aliados a esforços de organismos internacionais 

como a ONU e a OECD, não foram suficientes para a evolução do e-government conforme as 

previsões do início da década de 1990.  

Os resultados mostraram que os maiores percentuais sobre o estágio de evolução do e-

government nos municípios situam-se no primeiro e segundo nível, perfazendo 16,7% e 73,6%, 

respectivamente, o que representa 90,3% do total de municípios pesquisados. Somente 9.7% 

dos municípios atingiram o terceiro nível de maturidade, o que revela que a oferta de serviços 
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e a interatividade com os cidadãos é um ponto a ser trabalhado na grande maioria dos 

municípios avaliados. Isso adquire uma dimensão ainda maior quando se considera que a 

participação democrática exige ferramentas e recursos suportados por tecnologias e processos 

mais maduros, ou, em outras palavras, em condições de viabilizar maiores benefícios aos 

cidadãos.  

A maioria dos municípios avaliados (73,6%) no estado do Rio Grande do Sul conseguiu 

alcançar apenas o segundo nível de maturidade do e-government, resultado que corrobora as 

conclusões de outras pesquisas realizadas nas duas últimas décadas. Isso porque esse nível é 

mais fácil de se alcançar e depende basicamente do próprio governo, ou seja, não existe 

interação com o cidadão. Além disso, envolve um baixo índice de complexidade e de recursos 

financeiros, além de não necessitar de um canal de comunicação bidirecional que possibilite a 

geração de novas demandas por parte dos cidadãos (VINTAR et al., 2003; UNPAN, 2016). 

Ao considerarmos o grau de dificuldade para se avançar de um nível para outro, pode-

se dizer que passar do nível um para o nível dois é um processo extremamente básico e depende 

principalmente da forma como se trabalha as informações. Já a passagem do nível dois para o 

nível III apresenta um número maior de desafios porque, além de manter o grau de satisfação 

com a estrutura interna, se passa a lidar com expectativas e avaliações dos cidadãos e de outros 

envolvidos (KUNSTELJ; VINTAR, 2004). 

Conforme Breen (2000), o terceiro nível é mais difícil de ser alcançado, uma vez que 

relacionado a diferentes aspectos de comunicação e (re)organização de processos, infraestutura 

e pessoas. A partir desse nível, a evolução do e-government se torna significativamente mais 

complexa e lenta.  

Conforme o autor, o desenvolvimento das soluções a partir do nível três exige bastante 

atenção quanto aos processos existentes, pois desenvolver os serviços on-line sem avaliar 

apropriadamente os processos envolvidos e aproveitar para melhorá-los pode acelerar o próprio 

caos. Nesse caso, o acompanhamento e a avaliação precisam ser realizados tanto internamente 

(melhoria de processos, criação de novos processos, infraestrutura, etc.) quanto externamente 

(serviços, funcionalidade e uso por parte de cidadãos e organizações) (GOOS; HARTMANIS; 

LEEUWEN, 2003; TRAUNMÜLLER, 2003).  

Se a passagem para o nível três não é simples, para o nível quatro é muito mais 

complexa. Esse é um nível que se caracteriza por uma orientação total às necessidades dos 

cidadãos e disponibilização de serviços totalmente integrados (KUNSTELJ; VINTAR, 2004).  
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Alguns países têm empreendido esforços para desenvolver um portal nacional ou ponto de 

acesso único, mas atingir esse objetivo não é uma tarefa simples e pode demandar muito tempo  

(KUBICEK; BREMEN, 2001; UNPAN, 2016). 

Por fim, é possível perceber que o estágio do e-government nos municípios avaliados 

não evoluiu conforme o previsto na literatura há mais de uma década. A oferta de serviços 

transacionais e interativos se mostrou muito baixa. Chegar a um nível em que usuários possam 

acessar aos serviços remotamente ou participar de forma mais ativa do processo de construção 

das políticas públicas (MOON, 2002) se mostra um grande desafio, principalmente para o 

estado do Rio Grande do Sul, onde menos de 10% dos municípios estão no nível três. 

Essa primeira etapa do modelo de análise, conforme exposto anteriormente, revelou o 

nível de maturidade do e-government nos municípios gaúchos. No entanto, essa etapa só 

permite enquadrar o desenvolvimento do e-government dentro do modelo evolutivo de acordo 

com a sua adequação às exigências de cada nível, mas não permite identificar os fatores que 

podem estar correlacionados a esse desenvolvimento. Na segunda etapa do modelo, descrita a 

seguir, buscamos identificar dentro de cada uma das dimensões do conceito de e-government 

(técnica, política e social) quais variáveis podem estar relacionadas com a classificação do e-

government dos municípios.  

6.3 Análise das dimensões do e-government 

Essa segunda fase do estudo está relacionada às dimensões envolvidas com o conceito 

de e-government, ou seja, avalia de que forma variáveis de ordem política, tecnológica e social 

se relacionam com o grau de desenvolvimento do e-government nos municípios. Os aspectos 

políticos, tecnológicos e sociais compõem uma complexa rede de relacionamento e 

desempenham um papel estruturante para o desenvolvimento do e-government (LUNA-

REYES; GIL-GARCIA, 2013). Os aspectos políticos dizem respeito à atuação do governo na 

gestão dos recursos necessários para fornecer os serviços à população. Os aspectos tecnológicos 

dizem respeito à infraestrutura, à capacidade de acesso dos cidadãos e aos mecanismos e 

políticas de segurança e privacidade. Por sua vez, os aspectos sociais envolvem o ambiente, os 

resultados e as possibilidades de participação dos cidadãos. Em outras palavras, os aspectos 

sociais estão mais relacionados com dados demográficos, econômicos ou educacionais.  
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A seguir, apresenta-se o resultado obtido a partir do relacionamento de cada uma das 

variáveis do modelo com os níveis de e-government identificados na primeira etapa deste 

estudo. 

 

6.3.1 Análise das variáveis da dimensão tecnológica 

Os aspectos tecnológicos considerados nessa dimensão foram a própria infraestrutura, 

as condições da equipe, os meios de acesso à internet e a disponibilidade de recursos 

financeiros. A seguir, apresentamos o grau de impacto de cada uma dessas variáveis para o 

desenvolvimento do e-government segundo o modelo que desenvolvemos, e, na sequência, sua 

relação com os níveis de maturidade. As variáveis avaliadas nessa dimensão foram: 

Tabela 10: Variáveis dimensão tecnológica 

Variável Descrição 

v1 Infraestrutura tecnológica 

v2 Equipe do setor de TI treinada 

v3 Acesso à internet 

v4 Disponibilidade de recursos financeiros 
                       Fonte: Elaborado pelo próprio autor (2017) 

 

Infraestrutura tecnológica 

O impacto da variável “infraestrutura tecnológica” para o desenvolvimento do e-

government foi avaliado como Alto para 58,3% dos respondentes; como Médio para 23% dos 

respondentes; e como Baixo para 18,7% dos respondentes.  

Figura 24: Impacto da variável infraestrutura tecnológica 

 
       Fonte: Elaborado pelo próprio autor (2017) 
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Ao avaliarmos a relação dessa variável com as médias dos níveis de maturidade do e-

government, foi possível observar que quanto mais alto o nível de maturidade em que o 

município se encontra, maior é a percepção de importância dessa variável para o e-

government,14 tal como evidenciado na Figura 25. 

Figura 25: Relação entre níveis de maturidade e infraestrutura tecnológica  

 
Fonte: Elaborado pelo próprio autor (2017) 

A média obtida para o nível I foi de 2,79 e desvio padrão de 1,32; a média do nível II 

foi de 2,34 e desvio padrão de 1,30; a média do nível III foi 1,93 e desvio padrão de 0,92. 

Encontramos uma diferença estatística significativa entre as médias do nível I e III (p = 0,05), 

o que significa que os municípios que estão nesses dois níveis não possuem uma visão uniforme 

quanto à importância da variável “infraestrutura tecnológica” para o desenvolvimento do e-

government quando comparado com o nível I.  

Não existe diferença significativa do nível I para o nível II, nem do nível II para o nível 

III. NO entanto, embora do nível I para o nível II não exista uma diferença significativa quanto 

à percepção da importância do e-government, a partir do nível III ocorre uma variação 

significativa em relação ao nível I. Em outras palavras, a partir do nível III, ocorre uma mudança 

significativa na forma de se perceber impacto da variável analisada para o desenvolvimento do 

e-government.  

Também pode-se perceber, pela barra de erros, que os níveis I e III tiveram uma variação 

maior entre alto e baixo do que o nível II quanto à percepção de importância. Ainda de acordo 

com a barra de erro padrão, o II foi o nível com maior uniformidade quanto às respostas dadas, 

                                                 
14 Lembramos que quanto mais baixa a média, maior a percepção de importância. 
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ou seja, as respostas dos integrantes desse nível foram bem mais uniformes do que as dos outros 

níveis. 

Por fim, quanto maior a percepção do grau de impacto dessa variável para o 

desenvolvimento do e-government, melhor foi a classificação quanto ao nível de maturidade, 

ou seja, municípios em que se considera a variável “infraestrutura tecnológica” importante estão 

mais bem posicionados quanto ao nível do e-government.   

Podemos inferir, a partir desses resultados, dois pontos relevantes: i) a tecnologia é 

determinante para o nível de maturidade do e-government; ii) municípios que estão em níveis 

de maturidade mais baixos reconhecem menos a importância dessa variável. Sobre o primeiro 

ponto, encontramos referências na literatura que confirmam o que identificamos, quanto ao 

segundo, não tivemos nenhum registro. 

O que encontramos na literatura foram várias referências à importância da infraestrutura 

para o desenvolvimento do e-government (LUNA-REYES; GIL-GARCIA; ROMERO, 2012; 

SAVOLDELLI; CODAGNONE; MISURACA, 2014). Entre 1994 e 2009, a infraestrutura era 

considerada uma das principais barreiras para o desenvolvimento do e-government no mundo, 

passando a ser superada somente a partir do ano de 2010 (SAVOLDELLI; CODAGNONE; 

MISURACA, 2014). Para Luna-Reyes et al. (2012), a infraestrutura tecnológica adequada e 

compatível continua sendo um fator determinante para o desenvolvimento do e-government. 

Por outro lado, não encontramos na literatura casos em que a classificação em níveis de 

maturidade mais baixo não considerassem a infraestrutura como de alto impacto para o 

desenvolvimento do e-government. Esse é um ponto a se considerar porque revela que quanto 

mais inicial for o estágio do e-government, menor pode ser a capacidade dos gestores em 

perceber a importância da tecnologia para que se avance para os próximos níveis. Isso pode 

estar contribuindo para que a maioria dos municípios permaneça nos níveis iniciais. 

Outro aspecto a ser considerado é que a minimização da importância da infraestrutura 

de tecnologia pode levar à falta de investimentos e de planejamento desses recursos.  

 

Equipe do setor de TI treinada  

O impacto da variável “equipe do setor de TI treinada” para o desenvolvimento do e-

government foi avaliado como Alto por 56,9% dos respondentes. Para 25% dos respondentes, 

foi avaliado como Baixo e para 18,1% dos respondentes, foi avaliada como Médio.  
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Figura 26: Impacto da variável equipe do setor de TI treinada 

 
Fonte: Elaborado pelo próprio autor (2017) 

 

As médias dos níveis de maturidade do e-government revelam que os municípios que se 

encontram nos níveis I e II percebem a variável “equipe do setor de TI treinada” como menos 

importante do que os municípios que estão no nível III, conforme apresentado na Figura 27. 

 

Figura 27: Relação entre níveis de maturidade e equipe do setor de TI treinada 

 
Fonte: Elaborado pelo próprio autor (2017) 

O nível I obteve média 2,50 e desvio padrão de 1,56; o nível II também obteve média 

de 2,50 com desvio padrão de 1,42; o nível III obteve média de 2,14 e desvio padrão de 1,29. 

Essa varável não apresentou uma diferença estatística significativa da média (p = 0,05). De 

acordo com o erro padrão, os municípios que estão no nível II tiveram um comportamento 

semelhante quanto ao padrão das respostas, diferente dos demais níveis, que tiveram maior 

oscilação. Isso indica que, dentro desses níveis, a percepção de importância dessa variável teve 

uma variação considerável, ou seja, houve alternância entre as percepções de alta e baixa 
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importância nesses mesmo níveis. O que se pode inferir a partir disso é que não existe uma 

clareza para todos os gestores sobre esse quesito. 

A maior percepção de importância da variável “equipe do setor de TI treinada” ocorreu 

em municípios que estão no nível III, o que, por sua vez, reforça o entendimento de Breen 

(2000) sobre a maior complexidade que envolve esse nível e os desafios em contar com pessoal 

capacitado para que se possa implementá-lo.  

Na literatura, constatamos que o treinamento da equipe envolvida com as tecnologias 

de informação e comunicação é importante para o desenvolvimento do e-government (BREEN, 

2000; DETLOR; FINN, 2001; ILES et al., 2005), Entretanto, para os respondentes, 25% 

consideram ser de baixo impacto e 18,1%, de médio impacto.  

Esse percentual de 43,1% dos respondentes que não consideram essa variável como 

impactante para o desenvolvimento do e-government reflete um pouco da própria condição 

atual quanto ao estágio do e-government dos municípios: estágios iniciais.  Embora em estágios 

mais básicos possa se depender menos de uma equipe de tecnologia treinada, por serem estágios 

menos complexos, esse é um ponto muito importante a ser considerado quando se busca partir 

para os níveis mais altos nos quais o planejamento da tecnologia de informação e comunicação 

passa a assumir um papel determinante para o sucesso dos projetos e a exigir uma equipe mais 

bem preparada. 

 

Acesso à internet   

O impacto da variável “acesso à internet” para o desenvolvimento do e-government foi 

avaliado como Alto por 50,7% dos respondentes. Para 29,2% dos respondentes, a avaliação foi 

Médio impacto, e, para  20,1% dos respondentes, a avaliação foi de que o impacto é Baixo. 

Figura 28: Impacto da variável acesso à internet 

 
            Fonte: Elaborado pelo próprio autor (2017) 
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A variável “acesso à internet” foi considerada mais impactante para os municípios que 

estão no primeiro e terceiro nível, conforme mostra a Figura 29. 

Figura 29: - Relação entre níveis de maturidade e acesso à internet 

 
Fonte: Elaborado pelo próprio autor (2017) 

 

A média obtida para os níveis I, II e III foram 2,25; 2,50 e 2,29, respectivamente, com 

um desvio padrão respectivo de 1,15; 1,41 e 1,44. Essa varável não apresentou uma diferença 

estatística significativa da média (p = 0,05). Também se percebe que o erro padrão dos níveis I 

e III foi maior, principalmente do terceiro nível. Isso revela que, dentro desses dois níveis, 

houve maior divergência de opiniões quanto à importância da variável para o e-government, ou 

seja, variou mais quanto às percepções de alto e baixo. 

O fato de o acesso à internet não ter sido considerado um fator de alto impacto por 49,3% 

dos municípios revela que esse é um aspecto que precisa ser acompanhado com maior cuidado 

na esfera municipal. Como podemos ver na literatura especializada, o acesso à internet foi um 

dos principais fatores que viabilizou o desenvolvimento do e-government em diferentes países 

(ZACHER, 2007). Foi a partir dos avanços da internet que se tornou possível uma maior 

efetividade do e-government, com o aumento do número de usuários e maior compartilhamento 

de informações entre o público interno e externo por parte dos governos. Uma baixa percepção 

sobre a importância da internet pode levar os governos municipais a não considerarem questões 

de exclusão digital, por exemplo. 
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Disponibilidade de recursos financeiros 

O impacto da variável “disponibilidade de recursos financeiros” para o desenvolvimento 

do e-government foi avaliado como Alto por 54,2% dos respondentes. Para 31,3% dos 

respondentes, essa variável tem um grau de impacto Médio, e, para 14,6 dos respondentes, o 

grau de impacto é Baixo para o desenvolvimento do e-government. 

Figura 30: Impacto da variável disponibilidade de recursos financeiros 

 
                         Fonte: Elaborado pelo próprio autor (2017) 

 

Quanto maior a percepção mostrada sobre o grau de impacto dessa variável para o 

desenvolvimento do e-government, melhor foi a classificação quanto ao nível de maturidade, 

ou seja, municípios que consideraram a variável “recursos financeiros” de grande impacto estão 

mais bem posicionados quanto ao nível do e-government, - conforme dados da Figura 31. 

Figura 31: Relação entre níveis de maturidade e disponibilidade de recursos financeiros 

 
               Fonte: Elaborado pelo próprio autor (2017) 
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A média obtida para os níveis I, II e III foram 2,79; 2,34 e 1,93, respectivamente, com 

desvio padrão respectivo de 1,56; 1,42 e 1,29. Essa variável revelou uma diferença estatística 

significativa entre as médias do nível I e III (p = 0,05), o que significa que os municípios que 

estão nesses dois níveis não possuem uma visão uniforme quanto à importância da variável 

“recursos financeiros” para o desenvolvimento do e-government. O erro padrão dos níveis I e 

III revela que também existe uma variação significativa quanto à percepção de impacto (alto e 

baixo) dentro desses níveis. 

Constatamos, a partir desses resultados, que: i) a disponibilidade de recursos financeiros 

é determinante para o nível de maturidade do e-government (principalmente quando se está em 

níveis mais avançados) ; e ii) municípios que estão em níveis iniciais não reconhecem essa 

variável como impactante. 

O primeiro aspecto, relacionado à importância dos recursos financeiros para o 

desenvolvimento do e-government, tem sido consensual na literatura da área (LUNA-REYES; 

GIL-GARCIA; ROMERO, 2012; ZOO; LEE; YOON, 2012). A questão financeira tem se 

mostrado como uma barreira de grande influência na adoção do e-government, visto que o 

dinheiro no setor público parece não ser o suficiente para dar conta de todas as demandas que 

surgem (HEEKS; DAVIES, 1999; EDMISTON, 2003). Além disso, a infraestrutura necessária 

para dar condições de ofertar e manter serviços de e-government representa um alto custo, e, 

para passar do segundo nível de maturidade para os demais, a dependência da infraestrutura e 

de recursos financeiros é ainda maior (VINTAR et al., 2003; UNPAN, 2016). 

Sobre o segundo aspecto, referente ao baixo reconhecimento da importância dos 

recursos financeiros para o desenvolvimento do e-government, é preocupante o fato de que os 

gestores dos municípios que estão no primeiro e no segundo nível de maturidade sejam aqueles 

que apresentam a menor percepção do impacto dos recursos financeiros sobre o 

desenvolvimento do e-government. Entre as possíveis causas desse fenômeno, poderiam estar 

a própria falta de conhecimento sobre o e-government ou até mesmo a falta de visão a médio e 

longo prazo de onde se pode chegar com o e-government. Como afirmam Heeks e Davies 

(1999), permanecer nos dois estágios mais básicos não exige muito esforço financeiro. Isso leva 

à conclusão de que a maior parte dos municípios pesquisados precisaria investir em 

planejamentos financeiros de modo a conseguir avançar para estágios mais avançados.  
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6.3.2 Análise da dimensão política 

Os aspectos considerados nessa dimensão foram os seguintes: apoio dos representantes 

eleitos, as iniciativas do governo municipal, o retorno dos cidadãos sobre os serviços prestados, 

as mudanças de governo e a participação do Governo Federal.  

Tabela 11: Variáveis da dimensão política 

Variável Descrição 

v1 Apoio dos representantes eleitos 

v2 Iniciativas do governo municipal 

v3 Retorno dos cidadãos sobre os serviços prestados 

v4 Mudança de governos 

v5 Participação do Governo Federal 
Fonte: Elaborado pelo próprio autor (2017) 

 

Apoio dos representantes eleitos   

 O impacto da variável “apoio dos representantes eleitos” para o desenvolvimento do e-

government foi avaliado como Alto por 54,8% dos respondentes; como Baixo por 24,3% e 

Médio por 20,9% dos respondentes. 

 

Figura 32: Impacto da variável apoio representantes eleitos 

 
           Fonte: Elaborado pelo próprio autor (2017) 

 

Todos os níveis de e-government apresentaram uma percepção equivalente quanto à 

importância da variável “apoio dos representantes eleitos” para o desenvolvimento e-

government, conforme mostra a Figura 33. 
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Figura 33: Relação entre níveis de maturidade e apoio dos representantes eleitos 

 
         Fonte: Elaborado pelo próprio autor (2017) 

 

A média obtida para o nível I foi de 2,50 e desvio padrão de 1,39; a média do nível II 

foi de 2,47 e desvio padrão de 1,38; a média do nível III foi 2,50 e desvio padrão de 1,65. Não 

houve uma diferença estatística significativa entre as médias (p = 0,05). Também pode-se 

perceber pela barra de erro padrão que os níveis I e III apresentaram maior variação quanto ao 

padrão das respostas, ou seja, as respostas dos integrantes desses níveis tiveram maior oscilação 

entre os graus alto e baixo de importância. 

Para 54,8% dos municípios, existe a percepção de que o apoio dos representantes eleitos 

é impactante. Na literatura, também encontramos referências de que essa variável precisa ser 

considerada para que ocorra um melhor desempenho do e-government (ZIEMBA; PAPAJ; 

JADAMUS-HACURA, 2017), pois os representantes eleitos assumem um papel chave nesse 

processo, visto que as diretrizes ou políticas de e-government surgem a partir desses atores. 

Os 45,2% dos municípios que consideram variável “apoio dos representantes eleitos” 

entre os graus médio e baixo demonstram que pode estar se subestimando o papel dos gestores 

quanto ao desenvolvimento do e-government. O apoio dos gestores é importante tanto na 

definição do papel do e-government nos municípios quanto na prospecção de fundos 

necessários para implementá-lo. 

Iniciativas do governo municipal  

O impacto da variável “iniciativas do governo municipal” para o desenvolvimento do 

e-government foi avaliado como Alto por 53,5% dos respondentes; 29,9% dos respondentes o 
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consideraram como sento de Médio grau de impacto, e, para 16,6% dos respondentes, a variável 

tem um grau de impacto Baixo para o desenvolvimento do e-government. 

Figura 34: Impacto da variável iniciativas do governo municipal 

 
      Fonte: Elaborado pelo próprio autor (2017) 

 

Os municípios que avaliaram essa variável como de alto impacto para o 

desenvolvimento do e-government obtiveram uma classificação melhor quanto ao nível de 

maturidade. Destaque aos municípios do nível três, que a consideraram mais importante do que 

os demais, conforme apresentado na Figura 35. 

Figura 35: Relação entre níveis de maturidade e iniciativas do governo municipal 

 
    Fonte: Elaborado pelo próprio autor (2017) 

 

A média obtida para os níveis I, II e III foram 2,58; 2,45 e 2,07, respectivamente. O 

desvio padrão para os estágios I, II e III foram respectivamente 1,17; 1,21 e 1,07. Não houve 

diferença estatística significativa entre as médias (p = 0,05). Pelo erro padrão, é possível 
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constatar que houve variações maiores quanto à percepção do impacto dessa variável dentro 

dos níveis I e III.  

Muitos gestores ainda não percebem a importância dessa variável. No geral, 29,9% 

consideram seu impacto médio, e 16,6% consideraram-na de baixo impacto. Esses números se 

mostraram significativos, visto que, para se atingir níveis mais altos de e-government, é preciso 

planejamento, e, por consequência, iniciativas nesse sentido por parte do próprio governo 

municipal. 

Encontramos, na literatura, autores que entendem que, quando os governos possuem 

iniciativa de colocar os cidadãos no centro das ações de melhoria dos serviços públicos, 

conseguem melhorar a confiança dos cidadãos e minimizar a percepção de baixa qualidade 

desses serviços (MEGHAN E. COOK et al., 2002). Nessa perspectiva, faz-se necessário haver 

planejamento para que o governo desenvolva suas estratégias de desenvolvimento do e-

government. Conforme Mcneal et al (2003), a implementação do e-government sente mais o 

reflexo do profissionalismo dos atores dos poderes Legislativo e Executivo do que das 

demandas feitas pelos cidadãos, configurando-se como uma inovação estritamente 

administrativa. Como se pode ver, as iniciativas do governo são determinantes para o sucesso 

do e-government (MENDES, 2016). 

Entre os motivos que podem levar a essa falta de conscientização sobre o impacto das 

iniciativas de governo, pode-se considerar a falta de conhecimento sobre o papel do e-

government e a perspectiva dos gestores de que, devido ao fato de o e-government estar 

vinculado à tecnologia de informação e comunicação, as iniciativas da gestão municipal nessa 

área devam ser atribuições do pessoal dessa área também. Além desses motivos, a literatura 

especializada indica que há o temor de que a modernização dos serviços por meio da adoção 

das tecnologias de informação e comunicação poderá levar à perda de postos de trabalho 

(HEEKS, 2002), o que, por sua vez, acaba prejudicando as iniciativas de criar e entregar novos 

serviços públicos baseados nessas tecnologias. 

 

Retorno dos cidadãos sobre os serviços prestados  

O impacto da variável “retorno dos cidadãos sobre os serviços prestados” para o 

desenvolvimento do e-government foi avaliado como Alto por 47,2% dos respondentes; como 

Baixo por 27,1% dos respondentes; e como Médio por 25,7% desse grupo. 
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Figura 36: Impacto da variável retorno dos cidadãos sobre os serviços prestados 

 
      Fonte: Elaborado pelo próprio autor (2017) 

Pode-se observar que, embora seja pequena, existe uma tendência de que, quanto mais 

alto o nível de maturidade, maior a percepção da importância do feedback dos cidadãos para o 

e-government, conforme destacado na Figura 37. 

Figura 37: Relação entre níveis de maturidade e retorno dos cidadãos sobre os serviços prestados 

 
 Fonte: Elaborado pelo próprio autor (2017) 

A média obtida para os níveis I, II e III foram 2,83; 2,70 e 2,64 respectivamente. O 

desvio padrão para os níveis I, II e III foram respectivamente 1,49; 1,33 e 1,60. Essa variável 

não apresentou uma diferença estatística significativa entre as médias (p = 0,05). É possível 

observar, pelo erro padrão, que os níveis I e III tiveram maior variação entre a percepção dos 

graus alto e baixo quanto à importância da variável “retorno dos cidadãos sobre os serviços 

prestados” para o desenvolvimento do e-government. 

Embora tenhamos encontrado na literatura que o feedback dos cidadãos seja importante 

para o desenvolvimento do e-government (TORRES; ACERETE, 2005; OECD, 2001), os mais 
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de 50% dos respondentes que não têm essa opinião refletem que os municípios estão 

relativamente distantes dos cidadãos. Isso pode estar acontecendo porque a maioria dos 

municípios ainda está nos estágios iniciais do e-government. Entretanto, nos estágios III e IV, 

o feedback dos cidadãos deve receber uma importância maior, visto que, nesses níveis, a 

interação com os cidadãos passa a ser um dos principais objetivos do governo.  

 

Mudança de governo   

O impacto da variável “mudança de governo” para o desenvolvimento do e-government 

foi avaliado como Alto por 34,7% dos respondentes; como Médio por 36,1%, e como Baixo 

por 29,2% dos respondentes. 

Figura 38: Impacto da variável mudança de governo 

 
         Fonte: Elaborado pelo próprio autor (2017) 

 

Existe uma tendência de que quanto mais alto o nível de e-government, menor seja a 

percepção de impacto da variável “mudança de governo” para o desenvolvimento do e-

government, conforme mostra a Figura 39. 
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Figura 39: Relação entre níveis de maturidade e mudança de governos 

 
Fonte: Elaborado pelo próprio autor (2017) 

A média obtida para os níveis I, II e III foram 2,88; 2,97 e 3,29, respectivamente. O 

desvio padrão para os níveis I, II e III foram, respectivamente, 1,12; 1,28 e 1,38. Essa variável 

não apresentou uma diferença estatística significativa entre as médias (p = 0,05). De acordo 

com o erro padrão, os municípios que estão nos níveis I e III tiveram maior variação nas 

respostas entre apercepção do grau de importância (alto e baixo). 

Os resultados dessa variável revelam que, na esfera local, a mudança de governo parece 

não ser um obstáculo para o desenvolvimento do e-government. É um cenário que se mostra 

bem diferente da realidade em nível nacional, visto que, no Brasil, um aspecto que teria 

contribuído para que o e-government não evoluísse como o esperado foi a perda de prioridade 

governamental em função da transição dos governos, o que teria ocorrido em decorrência de 

quatro fatores principais: mudança da liderança política, falta de coordenação, dificuldade de 

articulação com a sociedade e falta de recursos (BRASIL, 2016). 

 

Participação do Governo Federal     

O impacto da variável “participação do Governo Federal” para o desenvolvimento do e-

government foi avaliado como Alto por 17,7% dos respondentes; como Médio por 24,8% e 

como Baixo por 57,5% dos respondentes. 
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Figura 40: Impacto da variável participação do Governo Federal 

 
           Fonte: Elaborado pelo próprio autor (2017) 

 

Observa-se que, nos dois primeiros níveis, houve uma percepção crescente da 

importância dessa variável, bem maior do que a dos gestores do terceiro nível. Entretanto, 

chama atenção o fato de que todas as médias estão acima de 3. Isso significa que em todos os 

níveis, por parte dos gestores, houve percepção de pouco impacto da variável “participação do 

Governo Federal” para o desenvolvimento do e-government. Destaque especial ao nível III, em 

que a média foi superior a 4 (baixa percepção de impacto dessa variável), conforme apresentado 

na Figura 41. 

Figura 41: Relação entre níveis de maturidade e participação do Governo Federal 

 
 Fonte: Elaborado pelo autor 

A média obtida para os níveis I, II e III foram 3,75; 3,65 e 4,07, respectivamente. Essa 

variável não apresentou uma diferença estatística significativa entre as médias (p = 0,05). O 

erro padrão revela que, nos níveis I e III, houve uma variação maior entre as percepções de 

importância alto e baixo.  
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A variável “participação do Governo Federal” foi a variável que se mostrou menos 

impactante para o desenvolvimento do e-government. É grande a percepção por parte dos 

gestores de que o Governo Federal tem pouca interferência sobre o e-government local. 

Entretanto, vale ressaltar que esforços para a evolução nos níveis de maturidade implicam 

relacionamentos “verticais” com forte participação dos governos de outras esferas (LAYNE; 

LEE, 2001). 

Também há de se considerar que, no Brasil, as políticas de e-government têm suas 

origens na esfera federal. O Governo Federal priorizou a formulação de uma política de 

tecnologia da informação e comunicação orientada para a construção gradativa de uma 

arquitetura de relacionamentos envolvendo governo, cidadãos, parceiros de negócios e 

fornecedores, contemplando a atuação do governo em três frentes consideradas fundamentais: 

i) interação com o cidadão; ii) melhoria e modernização da gestão interna; e iii) integração dos 

processos e serviços do governo com a cadeia produtiva de parceiros e fornecedores (BRASIL, 

2001; DINIZ et al., 2009). De acordo com o resultado dessa variável, todos esses esforços do 

Governo Federal parecem não estar sendo percebidos na esfera local. 

6.3.3 Análise da dimensão social 

As variáveis da dimensão social dizem respeito a variáveis que refletem a realidade 

sociodemográfica dos municípios e contribuem com informações importantes para fins de 

planejamento municipal. As variáveis avaliadas nessa dimensão foram: 

Tabela 12: Variáveis da dimensão política 

Variável Descrição 

v1 População 

v2 IDESE 

v3 IDH 

v4 PIB per capita 

v5 PIB município 

v6 Taxa de analfabetismo 
     Fonte: Elaborado pelo próprio autor (2017) 

 

População municipal     

A variável população teve uma média de 18.234 habitantes. A variação entre limite 

inferior e superior da média ficou em 12.003 e 24.466, respectivamente. Os municípios com 

menor e maior número de habitantes possuem, respectivamente, 1.421 e 350.824 habitantes. Na 
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Figura 42, é apresentada a relação dessa variável com os níveis de maturidade do e-government. 

Para facilitar a interpretação, os dados da variável foram transformados para logaritmos de base 

10. 

Figura 42: Relação entre níveis de maturidade e população 

 
    Fonte: Elaborado pelo próprio autor (2017) 

 

A média obtida para os estágios I, II e III foram 3,67; 3,90 e 4,35, respectivamente. O 

desvio padrão para os estágios I, II e III foram, respectivamente, 0,41; 0,47 e 0,55. A variável 

população apresentou uma diferença estatística significativa entre as médias dos estágios I e III 

(p = 0,05).  

Pode-se perceber que existe relação entre a variável população e o nível de maturidade 

do e-government nos municípios, ou seja, municípios em que a população é maior estão mais 

bem posicionados quanto ao estágio do e-government.  

Na literatura, encontramos autores que também identificaram, em suas pesquisas, 

relações entre o tamanho da população e o desenvolvimento do e-government (MOON, 2002; 

HOLDEN; NORRIS; FLETCHER, 2003). Segundo esses pesquisadores, municípios maiores 

tendem a planejar mais o e-government: “the preparation of an e-government strategy or master 

plan is more likely to occur in municipalities with large populations” (MOON, 2002; 

HOLDEN; NORRIS; FLETCHER, 2003, p. 335). Entretanto, os autores chamam atenção para 

o fato de que apenas a variável população não é suficiente para sugerir que o e-government seja 

mais desenvolvido em municípios mais populosos, pois geralmente existem outras variáveis 

que também são significativas e podem auxiliar a explicar os padrões da adoção e 

desenvolvimento do e-government.  
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Índice de Desenvolvimento Socioeconômico (IDESE)  

O IDESE apresentou uma média de 0,745607. A variação entre limite inferior e superior 

da média ficou em 0,736028 e 0,755186, respectivamente. Os municípios com menor e maior 

IDESE possuíam, respectivamente, índices de 0,5946 e de 0,8819. O desvio padrão é de 

0,0581519.  

Na Figura 43, é apresentada a relação entre os níveis de maturidade e o IDESE. Os dados 

da variável foram transformados para logaritmos de base 10. 

Figura 43:Relação entre níveis de maturidade e o IDESE 

 
      Fonte: Elaborado pelo próprio autor (2017) 

 

A média obtida para os estágios I, II e III foram -0,1348; -0,1289 e -0,1187, 

respectivamente. O desvio padrão para os estágios I, II e III foram, respectivamente, 0,03582; 

0,03556 e 0,01968. A variável IDESE não apresentou uma diferença estatística significativa 

entre as médias (p = 0,05).  

Percebe-se que existe uma tendência de que quanto melhor o IDESE, maior o nível de 

maturidade do e-government. 

 

Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM) 

A variável IDHM apresentou uma média de 0,72209. A variação entre limite inferior e 

superior da média ficou em 0,71549 e 0,72869, respectivamente. Os municípios com menor e 

maior IDHM possuíam, respectivamente, índices de 0,623 e 0,796. O desvio padrão é de 

0,040062. Os dados da variável IDHM foram transformados para logaritmos de base 10. 
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Figura 44:Relação entre níveis de maturidade e IDH 

 
Fonte: Elaborado pelo próprio autor (2017) 

A média obtida para os níveis I, II e III foram -0,1487; -0,1425 e -0,1283, 

respectivamente. O desvio padrão para os níveis I, II e III foram, respectivamente, 0,02327; 

0,02486 e 0,01732. A variável IDHM não apresentou uma diferença significativa entre as 

médias (p = 0,05).  

Essa variável também apresenta uma tendência de que quanto melhor o índice, maior o 

nível de desenvolvimento do e-government.  

PIB per capita  

A variável PIB per capita teve uma média de R$ 29.731,8318. A variação entre limite 

inferior e superior da média ficou em R$ 27.401,7776 e R$ 32.061,8860, respectivamente. Os 

municípios com menor e maior PIB per capita possuíam, respectivamente, R$ 11.777,66 e R$ 

98.696,07. O desvio padrão é de 14.145,17145. Os dados da variável PIB per capita foram 

transformados para logaritmos de base 10. 
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Figura 45: Relação entre níveis de maturidade e PIB per capita 

 
Fonte: Elaborado pelo próprio autor (2017) 

 

A média obtida para os estágios I, II e III foram 4,4547; 4,4354 e 4,4079, 

respectivamente. O desvio padrão para os estágios I, II e III foram, respectivamente, 0,21160; 

0,17278 e 0,17665. A variável PIB per capita não apresentou diferença significativa entre as 

médias (p = 0,05).  

Os resultados revelam que a renda individual dos cidadãos não apresentou relação 

significativa com o nível de maturidade do e-government.  

 

Produto Interno Bruto Municipal (PIB municipal)  

A variável PIB municipal15 teve uma média de R$ 582.954,2973. A variação entre limite 

inferior e superior da média ficou em R$ 28.389,32 e R$ 9.995.407,90 respectivamente. O 

desvio padrão é de 1.285.247,24. Os dados da variável PIB municipal foram transformados para 

logaritmos de base 10. 

 

                                                 
15 Unidade R$ 1.000,00 
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Figura 46: Relação entre níveis de maturidade e PIB municipal  

 
Fonte: Elaborado pelo próprio autor (2017) 

A média obtida para os estágios I, II e III foram 5,10; 5,35 e 5,87, respectivamente. O 

desvio padrão para os estágios I, II e III foram respectivamente 0,42; 0,51 e 0,62. A variável 

PIB municipal apresenta uma diferença estatística significativa entre as médias dos níveis I e 

III (p = 0,05), o que significa que, entre esses níveis, existe uma variação significativa quanto 

ao valor do PIB municipal.  

Existe uma tendência de que, quanto maior o PIB municipal, mais alto possa ser o nível 

de e-government. Uma das possíveis causas é que municípios com maior PIB municipal tendem 

a possuir um orçamento maior e mais disponibilidade financeira.  

Taxa de analfabetismo  (>15 anos de idade) 

A variável taxa de analfabetismo teve uma média de 6,133262. A variação entre limite 

inferior e superior da média ficou em 5,612034 e 6,654491, respectivamente. Os municípios 

com menor e maior taxa de analfabetismo possuíam, respectivamente, 0,9461 e 17,3279. O 

desvio padrão é de 3,1642478. Os dados da variável taxa de analfabetismo foram transformados 

para logaritmos de base 10. 

 



187 

 

Figura 47: Relação entre níveis de maturidade e taxa de analfabetismo 

 
  Fonte: Elaborado pelo próprio autor (2017) 

 

A média obtida para os estágios I, II e III foram 0,84; 0,72 e 0,61, respectivamente. O 

desvio padrão para os estágios I, II e III foram, respectivamente, 0,20; 0,24 e 0,24. A variável 

taxa de analfabetismo apresentou uma diferença significativa da média entre os níveis I e III (p 

= 0,05).  

Percebe-se que quanto menor a taxa de analfabetismo, melhor tende a ser o nível de 

maturidade do e-government. Essa constatação pode reforçar a importância de os municípios 

manterem políticas educacionais voltadas à erradicação do analfabetismo.  

6.4 Análise consolidada dos resultados 

No texto que segue, fazemos algumas considerações a respeito dos resultados obtidos 

nesta pesquisa. Partimos de um breve resgate teórico sobre a temática do e-government. 

A conscientização dos governos sobre a importância do e-government como forma de 

melhorar a prestação de serviços públicos aos cidadãos tem se apoiado em dois fenômenos 

recentes: i) a globalização e ii) os avanços da tecnologia de informação e comunicação 

(UNPAN, 2016).  

O e-government, que surgiu inicialmente com uma orientação predominantemente 

burocrática que buscava agregar maior efetividade, relevância e facilidade nos serviços 

administrativos, evoluiu, a partir do surgimento da internet, para a disponibilização de 
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informações on-line e melhorias na comunicação entre administração pública e cidadãos 

(ZACHER, 2007). A incorporação do e-government tem implicado mudanças sociais e 

organizacionais. Sua consolidação tem se dado a partir de capacidades técnicas, políticas, 

legais, financeiras, organizacionais e institucionais (LUNA-REYES; GIL-GARCIA; 

ROMERO, 2012; ZOO; LEE; YOON, 2012).  

Com o passar dos anos, diferentes expectativas deveriam ser geradas por parte de 

cidadãos ou de organizações, ou mesmo pelo próprio governo (REYNOLDS; REGIO, 2001; 

REFFAT, 2003). Os cidadãos passariam a ser colocados no centro das iniciativas de melhoria 

dos serviços públicos, as organizações poderiam passar a ofertar serviços de forma mais 

integrada e o governo poderia melhorar sua eficiência e efetividade, gerando maior confiança 

por parte da sociedade  (MEGHAN E. COOK et al., 2002).  

De acordo com diversos autores (REYNOLDS; REGIO, 2001; REFFAT, 2003), para 

além das expectativas de melhoria dos serviços e maior satisfação dos cidadãos estava a 

possibilidade de o e-government levar a uma “democracia direta”, ou seja, possibilitar a 

realização de debates on-line, fóruns de discussão e votações eletrônicas em nível regional e 

municipal para reforçar o processo de tomada de decisão. Entretanto, o e-government não 

alcançou nem mesmo a promessa de atingir uma maior eficiência e efetividade na oferta dos 

serviços públicos, muito menos o fez em relação a uma administração pública mais democrática 

(NORRIS; REDDICK, 2013).  

A ineficiência e a morosidade com que o e-government tem se desenvolvido são 

atribuídas a dificuldades de várias naturezas, que surgiram durante todos esses anos desde o seu 

surgimento. Entre essas dificuldades, estão aspectos relacionados à própria adoção e 

implementação do e-government, quando um otimismo e euforia exacerbado tomou conta dos 

projetos iniciais; a dificuldades referentes à difusão dos projetos, tanto internamente, entre 

governos, como externamente, entre cidadãos e demais interessados (HEEKS; DAVIES,1999). 

Alguns autores classificam essas dificuldades em dificuldades de ordem técnica, gerencial e 

política (FOUNTAIN, 2001; DAWES; PARDO, 2002). 

Outros aspectos que potencializaram as dificuldades de implementação do e-

government foram a falta de clareza a respeito das soluções necessárias, a falta de liderança, 

falta de habilidade e conhecimento sobre as ferramentas tecnológicas que fazem parte do 

processo de implementação do e-government, a falta de treinamento dos funcionários públicos 
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e problemas de comunicação entre os envolvidos de diversos departamentos (DETLOR; FINN, 

2001). 

Nesse contexto, a avaliação do e-government se tornou um processo essencial para a 

adoção e o desenvolvimento do e-government (LENK; TRAUNMÜLLER, 2002; LUNA-

REYES, GIL-GARCIA e ROMERO, 2012). Passou a ser determinante para identificar a 

situação em que o desenvolvimento do e-government se encontra e verificar o desempenho de 

objetivos, estratégias e ações realizadas. Além disso, a avaliação também permite a comparação 

de diferentes organizações de governo em nível nacional e internacional (KUNSTELJ; 

VINTAR, 2004). Entretanto, mesmo existindo a percepção da necessidade de medir o e-

government, houve resistências em adotar essa prática. Essas resistências constituem um 

desafio conhecido na gestão de recursos e se devem, principalmente, à dificuldade de identificar 

e quantificar benefícios e custos de oportunidade, ao desconhecimento de técnicas de avaliação, 

À dificuldade na interpretação de resultados, à falta de tempo, dados, informações e interesse 

(BALLANTINE; GALLIERS; STRAY, 1996).  

Esse panorama mundial que relatamos tem se mostrado atual para todas as esferas de 

governo, seja a nível nacional, estadual ou municipal. No Brasil, os reflexos foram similares e 

o e-government continua sendo um grande desafio, tanto para o governo quanto para os 

cidadãos. 

O e-government no Brasil surgiu com ênfase na efetividade das funções 

governamentais. O principal objetivo pautou sobre a democratização do acesso à informação, 

ampliação de discussões e dinamização e prestação de serviços públicos por meio da utilização 

das tecnologias de informação e comunicação. Essas, na administração pública, contribuiriam 

para que o governo aperfeiçoasse suas funções internas e externas a partir de um conjunto de 

ferramentas que potencialmente transformariam as relações, mudariam a forma de prestação 

dos serviços, de utilização do conhecimento e do modo de desenvolver e aplicar as políticas e 

os objetivos de boa governança (VIEIRA; SANTOS, 2010). 

Após mais de 15 anos, o que se constata é que a grande maioria dos serviços de e-

government está nos estágios iniciais da classificação dos níveis de maturidade proposta pela 

ONU. São serviços basicamente de obtenção de informações, com baixo nível de interações 

efetivas entre usuários e governo. Existe um baixo uso dos serviços disponíveis e, ao mesmo 

tempo, há uma demanda por outros inexistentes, o que parece indicar uma necessidade de maior 

alinhamento entre a demanda e a oferta desses serviços, assim como o estabelecimento de 
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estratégias específicas para a redução de fatores limitantes da adoção, como disponibilidade e 

custo do acesso e resistência dos usuários, entre outros (REINHARD; SANTOS, 2011). Tais 

fatos são confirmados por pesquisas internacionais como a realizada pela ONU, com a 

publicação do EGDI, e pesquisas nacionais, como a realizada pela CGI.br. Vários aspectos 

relatados nessas pesquisas também estiveram presentes na pesquisa que realizamos nos 

municípios do estado do Rio Grande do Sul, os quais passamos a relatar. 

Os resultados desta pesquisa revelaram que o nível de maturidade do e-government na 

esfera municipal encontra-se nos estágios iniciais, de modo que o uso dos recursos de tecnologia 

de informação e comunicação ainda são básicos e limitados. Não se conseguiu avançar para a 

oferta de serviços mais efetiva com a criação de oportunidade de participação aos cidadãos no 

processo de elaboração de políticas públicas.  

O índice de 16,7% de municípios que estão no primeiro nível se revela 

significativamente alto, considerando os mais de 15 anos do e-government e a velocidade com 

que as tecnologias de informação e comunicação têm evoluído. Esses municípios apenas 

possuem as condições básicas para iniciarem o e-government com um amplo caminho a 

percorrer para avançar para os próximos níveis. Os municípios que estão nesse nível de 

maturidade demandam uma atenção maior porque permanecer nesse nível é mais uma questão 

de posição do próprio governo do que de dependência de recursos tecnológicos ou de qualquer 

outro fator. Nesse estágio, as condições estruturantes do e-government não têm um nível de 

influência significativo (KUNSTELJ; VINTAR, 2004), pois o principal recurso, que é a 

presença de um website, é atendido. Nesse nível, a preocupação em facilitar o acesso às 

informações de forma mais ampla e interativa aos cidadãos é praticamente inexistente, 

revelando que, nesses municípios, não existe ou é praticamente inexistente o planejamento do 

e-government. Podemos apontar algumas consequências que podem surgir a partir dessa falta 

de planejamento. Entre elas, estão a falta de interatividade com os cidadãos, de melhoria na 

oferta de serviços e de meios para envolver os cidadãos em ações que fortaleçam a democracia. 

Já o índice de que 73,6% dos municípios estão no segundo nível de maturidade revela 

uma situação que tem se mostrado comum mundialmente na última década. Tal dado confirma 

a dificuldade dos governos em conseguir elevar o grau de maturidade do e-government para um 

nível mais interativo e participativo (NORRIS; REDDICK, 2013).  Esse é considerado um nível 

fácil de se alcançar porque depende basicamente do próprio governo e não exige a interação 

com o cidadão (VINTAR et al., 2003; UNPAN, 2016). Além disso, envolve um baixo índice 

de complexidade e de recursos financeiros. Nesse nível, não existe a necessidade de um 



191 

 

planejamento mais detalhado por parte do governo, a não ser que esteja empenhado em avançar 

para o próximo nível. 

O nível mais alto que os municípios gaúchos conseguiram alcançar foi o terceiro nível, 

com uma representatividade de 9,7%. Apesar de ser um percentual pequeno, esse é um nível 

difícil de ser alcançado porque, além de exigir a ampliação da comunicação entre governo e 

cidadão, implica a reorganização de vários processos já existentes e a criação de novos, bem 

como a organização da infraestrutura e o treinamento de pessoas (BREEN, 2000). A evolução 

do e-government se torna significativamente mais complexa e lenta partir desse nível e o 

acompanhamento e a avaliação precisam ser realizados tanto interna quanto externamente 

(GOOS; HARTMANIS; LEEUWEN, 2003; TRAUNMÜLLER, 2003).  

Avançar de nível de maturidade demanda tanto recursos financeiros quanto pessoas 

capacitadas. Nesse quesito, em 48,5% dos municípios participantes, existe profissional 

responsável pelo setor de TI. Se for considerado que, para o avanço nos estágios de maturidade 

do e-government, faz-se necessário que seja realizado planejamento, esse número reflete um 

ponto a ser considerado pelos gestores municipais, principalmente quando considera-se que o 

desenvolvimento do e-government tem como base os recursos de tecnologia de informação e 

comunicação e que precisam ser planejados por profissionais que tenham competência para tal. 

A falta de profissionais responsáveis também leva a dificuldades no planejamento financeiro e 

na definição de orçamento para investimentos nos recursos necessários. Esse é um ponto que 

tem sido frequentemente referenciado por pesquisadores e apontado com um dos fatores críticos 

para o desenvolvimento do e-government (CGI, 2016). 

Ao analisarmos em que medida o e-government tem fornecido meios para a participação 

dos cidadãos nos processos democráticos, podemos dizer que o resultado foi um tanto quanto 

surpreendente, visto que a maioria dos municípios ainda está nos níveis iniciais e não conseguiu 

avançar para um e-government mais interativo, com maior oferta de serviços on-line e 

possibilidade de participação nos processos democráticos por parte dos cidadãos. 

Ficou evidente o quão grande ainda é o desafio aos gestores municipais de usar as 

tecnologias da informação e comunicação para democratizar o acesso à informação. Isso aponta 

um longo caminho até a ampliação do debate e da participação popular na construção das 

políticas públicas, e também até a melhoria da qualidade e da efetividade dos serviços públicos. 

No Brasil, não se conseguiu avançar como desejado na formulação de políticas nacionais de 

tecnologia da informação e comunicação orientadas para a construção de uma arquitetura de 

relacionamentos envolvendo o governo, os cidadãos, parceiros de negócios e fornecedores 
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(BRASIL, 2016). Em outras palavras, não se conseguiu contemplar a atuação do governo em 

diferentes frentes, como: interação com o cidadão; melhoria e modernização da gestão interna; 

e integração dos processos e serviços do governo com a cadeia produtiva de parceiros e 

fornecedores. 

Essa falta de opções para a participação on-line está presente na maioria dos municípios 

brasileiros. Pesquisa da CGI realizada em 2015 revelou o baixo empenho dos governos 

municipais para viabilizar a abertura de canais de comunicação que permitam a participação 

dos cidadãos via internet. Ou seja, 66% das prefeituras não fazem uso de nenhuma ferramenta 

on-line para consultas públicas ou outras formas de participação (CGI, 2016).  

Em nossa análise das variáveis das dimensões política, tecnológica e social, constatamos 

algumas variáveis que apresentam diferença estatística significativa na relação com os estágios 

de desenvolvimento do e-government. Entre essas, estão as variáveis “infraestrutura de 

tecnologia” e “recursos financeiros”, na dimensão tecnológica; e “população”, “PIB municipal” 

e “taxa de analfabetismo”, na dimensão social. As demais variáveis do modelo, apesar de serem 

importantes para o desenvolvimento do e-government, não apresentaram uma diferença 

estatística significativa com os níveis de maturidade. Entretanto, não deve se ignorar a 

importância de cada uma dessas variáveis para o desenvolvimento do e-government, visto que, 

em outros estudos, têm se revelado de grande valia. 

Por fim, diante da realidade que constatamos em municípios do estado do Rio Grande 

do Sul, percebe-se que a política pública de e-government na esfera municipal, além de estar 

em níveis iniciais de maturidade, tem aspectos que precisam ser melhorados para que se possa 

atingir níveis mais altos de maturidade. Nesse sentido, percebe-se que a forma como a política 

de e-government se desenvolveu pode ser considerada atualmente ainda um problema público, 

pois não conseguiu dar conta da proposta inicial que era a democratização do acesso à 

informação, ampliação de discussões e dinamização e prestação de serviços públicos por meio 

da utilização das tecnologias de informação e comunicação.   

Como alternativa para se melhorar a efetividade das políticas públicas de e-government, 

caberia aos governos municipais avançarem na construção de agendas públicas e na formulação 

de alternativas para que se possa tomar as decisões necessárias e, assim, partir para a 

implementação. Sem esquecer que o processo de avaliação deve ser contínuo, para que 

possíveis desvios possam ser corrigidos. A seguir, apresentamos a conclusão de nossa pesquisa.



3. CONCLUSÃO 

 

Nesta tese, avaliamos o nível de maturidade do e-government em municípios do estado 

do Rio Grande do Sul e identificamos os principais fatores que têm influenciado no seu 

desenvolvimento. Para tal, construímos um modelo visando identificar variáveis com maior 

grau de relevância para o desenvolvimento do e-government. Agrupamos essas variáveis em 

três dimensões – política, tecnológica e social – e, como referência, adotamos o modelo de 

maturidade do e-government utilizado pela ONU para a composição do EGDI. O modelo 

desenvolvido é um recurso que, a nosso ver, pode facilitar o planejamento ou o aprimoramento 

do e-government por parte dos gestores municipais, sobretudo em países em desenvolvimento, 

além de fornecer informações relevantes sobre os condicionamentos existentes no contexto 

local.  

O principal objetivo da pesquisa consistiu em analisar o modo como o e-government 

vem sendo implementados nos distintos municípios do estado do Rio Grande do Sul. Para tal, 

trabalhamos com os seguintes objetivos específicos: a) avaliar o estágio de desenvolvimento do 

e-government em nível municipal; b) identificar as variáveis das dimensões política, 

tecnológica e social correlacionadas aos distintos estágios do e-government em que esse os 

municípios se encontram; c) analisar em que medida o e-government tem fornecido meios para 

a participação dos cidadãos nos processos democráticos 

Referente ao primeiro objetivo específico (avaliar o estágio de desenvolvimento do e-

government em nível municipal), identificamos que o nível de maturidade do e-government na 

maioria dos municípios investigados ainda se situa nos estágios iniciais, e que o uso dos 

recursos de tecnologia de informação e comunicação são básicos e limitados. Os municípios 

não conseguiram avançar no sentido de oferecer serviços públicos de forma mais efetiva e de 

oportunizar a maior participação dos cidadãos no processo de elaboração das políticas públicas.  

Isso pode ser constatado a partir do nível de maturidade dos municípios que identificamos.  

No primeiro – e mais básico – nível de maturidade, foram identificados 16,7% dos 

municípios. Isso significa que, apesar de existir um website e o compartilhamento de 

informações com os cidadãos por esse meio, as informações ainda são limitadas e básicas. Tal 

realidade revela que ainda existe a falta de conscientização dessas lideranças a respeito da 

importância de se planejar o e-government como uma política pública. 
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A maior parte dos municípios ainda está no segundo nível. Esses municípios 

conseguiram avançar do primeiro nível (mais básico) para um nível mais aprimorado, onde 

existem facilidades que permitem que os cidadãos acessem as informações e realizem pesquisas 

on-line, e até mesmo lhes possibilita baixar tais informações em seus dispositivos de acesso. 

São 73,6% dos municípios que se encontram nesse nível. Embora esse estágio seja mais 

sofisticado, a interação ainda é essencialmente unidirecional, com informações que fluem 

essencialmente do governo para o cidadão.  

O terceiro nível de maturidade foi o que obteve um menor número de municípios. 

Apenas 9,7% dos municípios conseguiram avançar para esse nível, em que a possibilidade de 

comunicação bidirecional entre governo e cidadãos está presente.  Isso reflete o quanto ainda 

está limitada a oferta de serviços on-line para os cidadãos.  

Não identificamos municípios no quarto nível, estágio no qual, além da oferta de 

serviços on-line, deve se efetivar a ampliação das relações entre cidadãos e governo e entre 

governo e outras esferas de governo. Em todos os municípios pesquisados, o e-government 

ainda não é utilizado como ferramenta para incentivar maior participação dos envolvidos no 

processo de tomada de decisão, com envolvimento da sociedade em um diálogo mais aberto e 

participativo. Não são oferecidos recursos interativos como formulário de comentário na web e 

mecanismos de consulta on-line. Os governos não se mostraram empenhados em coletar 

informações sobre a opinião pública no que se refere a políticas públicas, criação de leis e 

espaços participativos e democráticos. 

Quanto ao segundo objetivo específico (identificar as variáveis das dimensões política, 

tecnológica e social correlacionadas aos distintos estágios do e-government em que os 

municípios se encontram), pudemos identificar várias variáveis, que, conforme a percepção dos 

gestores percebem acerca de seu grau de importância, se relacionam com níveis mais alto de 

maturidade do e-government. Também identificamos cinco variáveis com maior diferença 

estatística em relação aos estágios de desenvolvimento do e-government, quais sejam as 

variáveis “infraestrutura de tecnologia” e “recursos financeiros”, na dimensão tecnológica, e 

“população”, “PIB municipal” e “taxa de analfabetismo”, na dimensão social. Essas diferenças 

revelam características mais específicas quanto ao comportamento dessas variáveis em relação 

a alguns níveis de maturidade do e-government.  

Sobre nosso terceiro objetivo específico (analisar em que medida o e-government tem 

fornecido meios para a participação dos cidadãos nos processos democráticos), constatamos 



195 

 

que os municípios não conseguiram avançar para um e-government mais interativo, com maior 

oferta de serviços on-line e possibilidade de participação nos processos democráticos por parte 

dos cidadãos. O desafio aos gestores municipais de usar as tecnologias da informação e 

comunicação para democratizar o acesso à informação continua presente. Identificamos que na 

esfera municipal, assim como na nacional, não se conseguiu avançar como desejado na 

implementação de políticas públicas de tecnologia da informação e comunicação orientadas 

para a construção de uma arquitetura de relacionamentos envolvendo o governo, os cidadãos, 

parceiros de negócios e fornecedores. Em outras palavras, não se conseguiu contemplar a 

atuação do governo em diferentes frentes, tais como a interação com o cidadão, a melhoria e a 

modernização da gestão interna e a integração dos processos e serviços do governo com a cadeia 

produtiva de parceiros e fornecedores. 

Nossa pesquisa revelou que os municípios estudados estão preponderantemente 

utilizando o e-government como meio de comunicação e informação, não interativo. Existe 

pouca oferta de serviços on-line em que os cidadãos possam se beneficiar dos recursos de 

internet para pagamentos ou solicitação de serviços e a oportunidade de participação e 

colaboração ainda se apresenta como grande desafio a ser superado. Em outas palavras, os 

meios de interação com possibilidade de participação deliberativa por parte dos cidadãos são 

praticamente inexistentes. Isso revela que os municípios estudados ainda não avançaram ao 

ponto de sofrer as pressões de cidadãos, empresas, grupos políticos, grupos de interesse e outros 

interessados, como sugerido por Holden, Norris e Fletcher (2003), para fazer com que o 

governo ofereça ferramentas para maior participação e interação dos cidadãos. 

No Brasil, ainda estamos no início de um processo que prevê a maior inserção dos 

cidadãos no processo de elaboração de políticas públicas, com o auxílio das novas tecnologias 

de informação e comunicação. As tecnologias têm sido utilizadas cada vez mais pelo governo 

no sentido de aprimorar sua estrutura administrativa e não de interação e comunicação. 

Entretanto, é possível encontrar várias experiências pontuais nesse sentido, em que o cidadão 

possa participar e interagir. Um exemplo disso são as consultas populares, gabinetes digitais, 

entre outras. Mesmo assim, essas experiências ainda precisam ser avaliadas para que se possa 

aferir a sua efetividade e contribuição para a democratização da gestão pública. 

Os resultados confirmam pesquisas como a de Sandoval-Almazan e Gil-Garcia (2008), 

que apontam que os desafios que se apresentam aos governos locais continuam complexos, 

dada a velocidade com que a sociedade tem se apropriado das novas tecnologias e do aumento 
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de suas expectativas de encontrar nos órgãos públicos maior quantidade de ofertas de serviços 

eletrônicos.  

No caso do Rio Grande do Sul, é importante que os gestores públicos municipais tomem 

conhecimento das suas condições quanto ao e-government e ajam para superar limitações e 

dificuldades que os mantêm nos níveis mais iniciais quanto ao uso das tecnologias de 

informação e comunicação. Isso assume grande relevância nesse momento, principalmente 

porque os resultados da pesquisa revelaram uma condição diferente das tendências mundiais e 

nacionais. Um exemplo disso é que a forma como o e-government tem evoluído no Rio Grande 

do Sul se mostrou em contradição com o crescente número de cidadãos com acesso à internet 

no Brasil, os quais atingiam 50% da população, em 2014, e passaram a 59%, em 2015 (cerca 

de 51,8 milhões de pessoas) (VIEIRA; SANTOS, 2010). 

Por fim, reconhecemos e concordamos com Farranha (2012) quando afirma que existem 

algumas limitações quanto ao uso de modelos de maturidade na avaliação do e-government. Ao 

mesmo tempo, percebemos neles uma forma prática de dimensionar o quanto o e-government 

tem se difundido em dado contexto e um instrumento importante para auxiliar na elaboração de 

planejamentos municipais e na tomada de decisão quanto à elaboração de políticas públicas. 

Ao considerar limitações de nosso modelo, acreditamos que o fato de termos 

considerado os níveis de e-government de forma linear, fase após fase, pode desconsiderar casos 

em que o e-government se desenvolve em mais de uma fase ao mesmo tempo, ou seja, em 

alguns casos, mesmo um município estando no nível dois, por exemplo, poderia estar 

desenvolvendo ações de níveis mais avançados, como a de uma consulta eletrônica, por 

exemplo.  

Pensando no aprimoramento do modelo, acreditamos que pesquisas futuras poderiam 

agregar diferentes variáveis às dimensões política, tecnológica e social, de forma a dar um 

conjunto maior de informações. Também poderiam ser ampliados os critérios para a seleção de 

novas variáveis e facilitar a orientação para futuras aplicações da pesquisa. 
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APÊNDICE A - QUESTIONÁRIO GESTOR 

- TEXTO DE ABERTURA   

Prezado(a)  

Essa pesquisa tem por finalidade investigar o uso do e-gov em prefeituras municipais do Estado 

do Rio Grande do Sul. Os resultados serão compartilhados com todos os municípios do estado 

e poderão contribuir para o melhor entendimento sobre como o e-gov vem se difundindo no RS 

e quais áreas vem sendo mais utilizadas.  

O termo e-gov se refere a uma série de iniciativas do Governo no sentido de promover 

mudanças, a partir do uso de computadores e da internet, na forma de registro e de comunicação 

das informações sobre a gestão pública, bem como na prestação de serviços para a população. 

Nesse sentido, o objetivo do e-gov é facilitar a comunicação e a articulação do Governo com 

os cidadãos e entre os setores do próprio Governo. 

Para obtermos êxito nessa tarefa, torna-se muito importante a participação de profissionais 

envolvidos na gestão dos municípios, de modo que as experiências e conhecimentos possam 

ser compartilhados entre as instituições municipais.  

 Dessa forma, queremos convidá-lo a responder a esse questionário. O preenchimento é rápido 

e de fácil operacionalização. Sua participação é muito importante para o aprimoramento dos 

serviços e desenvolvimento de seu município e estado.  

Agradecemos a sua contribuição!   

UNISC/UPF/FAMURS 

 

IDENTIFICAÇÃO 

 

1. Município:  

2. Qual sua função ou cargo: (  ) Prefeito   (  ) Secretário ( ) gestor TI 

3. Quantos anos desempenha esta função? ___ 

4. Qual sua idade? ____ 

5. Qual sua formação?   

() Ensino Fundamental de 1ª à 4.ª série Incompleto () Ensino Fundamental de 5.ª à 8.ª 

série Incompleto () Ensino Fundamental de 5.ª à 8.ª série Completo () Ensino Médio 

Incompleto () Ensino Médio Completo () Ensino Superior Incompleto () Ensino 

Superior Completo () Pós Graduação 

 

QUESTIONÁRIO 

1. O site da prefeitura é administrado por: 
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 ( ) Equipe Interna  ( ) Equipe/empresa Terceirizada       (  ) a prefeitura 

não tem site  

 

2. São disponibilizadas informações dos gestores públicos no site como mensagens 

do prefeito, documentos ou legislação?  (  ) Sim               (  ) Não    (  ) Não sei responder 

 

3. São disponibilizadas informações sobre os serviços oferecidos pelo poder 

municipal no site? 

(  ) Sim               (  ) Não (  ) Não sei responder 

 

4. São disponibilizados documentos de Políticas Públicas (saúde, educação, etc.) 

no site para que o usuário tenha conhecimento ou possa até mesmo fazer download? 

(  ) Sim               (  ) Não (  ) Não sei responder 

 

5. São disponibilizados documentos/informações sobre planejamento municipal no 

site? 

(  ) Sim               (  ) Não (  ) Não sei responder 

 

6. São disponibilizados documentos/informações sobre estratégias de e-gov no 

site? 

(  ) Sim               (  ) Não   (  ) Não existem estratégias de e-gov  (  ) Não sei responder 

 

 

7. Os cidadãos podem entrar em contato com a administração municipal usando o 

site (como o recurso de um fale conosco)? 

(  ) Sim               (  ) Não (  ) Não sei responder 

 

8. Os cidadãos são capazes de pagar por serviços públicos relevantes pelo site, tais 

como multas de transito, os impostos, as taxas para os serviços postais através de seu 

cartão de crédito, banco ou cartão de débito? 

(  ) Sim               (  ) Não (  ) Não sei responder 

 

9. O site permite aos cidadãos expressarem sua opinião em certos assuntos (ex. 

painéis de consulta aos cidadãos para elaboração de estratégias, consultas eletrônicas 

etc)?  

(  ) Sim               (  ) Não (  ) Não sei responder 
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10. O site contribui para que os cidadãos possam ser proativos, fazendo sugestões 

aos tomadores de decisão sobre tópicos de interesse potencial a comunidade (ex. sistema 

de petição eletrônica)?  

(  ) Sim               (  ) Não (  ) Não sei responder 

 

11. É disponibilizado no site informações sobre oportunidades de e-participação 

como um calendário de reuniões, por exemplo?  

(  ) Sim               (  ) Não (  ) Não sei responder 

 

12. Existe algum programa educacional/treinamento em participação eletrônico para 

o cidadão? 

(  ) Sim               (  ) Não (  ) Não sei responder  

 

13. Em uma escala de 1-5, com 1 sendo de alta contribuição e 5 de pouca 

contribuição, quanto o site está contribuindo para que os cidadão sejam informados 

sobre políticas locais para que possam dialogar com os tomadores de decisões e 

participar das decisões?  

1 2 3 4 5 

 

14. Em uma escala de 1-5, na qual 1 equivale a muito participativo e 5 equivale a 

pouco participativo, como você avalia a participação do Governo Federal para o 

desenvolvimento do e-gov em seu município? 

1 2 3 4 5 

 

15. Em uma escala de 1-5, na qual 1 equivale a extremamente importante e 5 

equivale a pouco importante, indique limites que impactam o desenvolvimento do e-

gov em seu município.  

a) Disponibilidade de recursos financeiros  1  2  3  4  5 

b) Infraestrutura tecnológica 1  2  3  4  5 

c) Equipe treinada do setor de TI  1  2  3  4  5 

c) Acesso à internet por parte dos cidadãos 1  2  3  4  5 

d) Iniciativas do governo municipal 

(Planejamento, liderança, objetivos claros, etc) 

1  2  3  4  5 

e) Retorno dos cidadãos sobre os serviços 

prestados   

1  2  3  4  5 

f)  Apoio dos representantes eleitos    

(Apoiam iniciativas, sugestões, demandas da sociedade e 

colaboradores)  

1  2  3  4  5 



211 

 

g) Mudança de governos 1  2  3  4  5 

(  ) Não sei responder 


