
 

 

1 

VI Cinform 
 

INCERTEZAS DO E-GOV: INFORMAÇÃO GOVERNAMENTAL E 
ACESSO VIRTUAL NA REGIÃO METROPOLITANA DE BELO 

HORIZONTE 
 

ADRIANA M. DE ARAÚJO* 
(adriana.araújo@gmail.com) 
LEANDRA GONÇALVES** 
(leandra_ci@yahoo.com.br) 
ANA MARIA P. CARDOSO*** 
(anacard@pucminas.br) 
JULIANA DO C. BEMFICA**** 
(bemfica@fea.fumec.br) 
 

Este comunicado de pesquisa focaliza o tema “Governo Eletrônico” como instrumento de comunicação 
bidirecional entre poder público municipal e cidadãos. A pesquisa teve como objetivos identificar as potencialidades 
dos portais municipais como provedores de informações para planejamento e gestão de políticas públicas bem como 
os recursos informacionais e informáticos presentes nestes portais capazes de subsidiar a formulação, implantação e 
execução de políticas públicas. Apresentamos os resultados preliminares da pesquisa, obtidos a partir da análise dos 
portais/sites dos municípios que integram a região metropolitana de Belo Horizonte. Através desta avaliação visamos 
identificar o nível de abrangência dos conteúdos informacionais, as funcionalidades tecnológicas e a usabilidade 
capazes de assegurar, através da tecnologia, maior e mais fácil acesso à informação.   
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INTRODUÇÃO 

 

As novas tecnologias da informação e comunicação disponíveis no mercado significaram 

alterações nas formas de gerenciamento da informação não só em âmbito empresarial, como 

também na esfera governamental. Como ferramentas, seriam potencial para ampliar a 

transparência informacional (Jardim, 1997) tão necessária para a democracia. Como 

conseqüência, a transparência relativa às ações governamentais possibilitaria uma maior 

participação popular (organizada em grupos ou individual) nas decisões políticas que afetam toda 

a sociedade. “O grau de democratização do Estado encontra, neste aspecto, um dos seus 

pressupostos balizadores: quanto maior o acesso à informação governamental, mais democráticas 

as relações entre Estado e sociedade.” (Jardim, 1997).  

A “informação governamental”, termo muito usado no âmbito da administração pública, 

significa “qualquer informação cujo processamento envolva a participação do governo e/ou da 

máquina governamental” (Bemfica, 2000). O acesso à informação governamental é um direito de 

todo e qualquer cidadão, dentro ou fora da esfera governamental, como assegurado na 

Constituição Federal de 1988. No entanto, percebe-se uma grande dificuldade de acesso às 

informações primordiais para a participação popular na elaboração de políticas públicas, ainda 

que existam hoje recursos tecnológicos suficientes para viabilizar seu acesso. 

(...) a informação do setor público situada e estruturada na internet permite, por 

um lado, que os cidadãos possam acessá-la mais facilmente, por outro, a 

possibilidade de criar serviços integrados, na medida em que permite através de 

uma única “janela”consultas a informações procedentes de diversos organismos. 

(Cañavate & Moreno, 2001)1 

A despeito dos recursos tecnológicos, subsistem limitações de natureza sócio-econômica 

decorrentes da desigual distribuição de renda do país, que impossibilitam o acesso da população 

de baixa renda a telefones e computadores e, conseqüentemente à internet. Outro fator agravante 

é a ausência de locais públicos e de telecentros, capazes de prover acesso público à internet e, 

conseqüentemente aos portais governamentais.  

Some-se às questões de acesso físico o fato de que a imensa maioria da população, por 

falta de instrução, sequer conhece os mecanismos de participação popular, o que é comprovado 

                                                 
1Tradução das autoras. 
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por estudos que dão conta de que o aumento na velocidade de comunicação, através dos meios 

eletrônicos, pouco mudou a participação popular na elaboração das políticas públicas. 

Os portais de “governo eletrônico” surgiram com o objetivo de disseminar informações e 

oferecer serviços on line no sentido do Estado para a sociedade. Entretanto, é importante observar 

que, apesar do avanço das tecnologias ter resultado em crescente potencial para troca de 

informações entre governo e cidadão, nota-se que, muitas vezes, este fluxo é unidirecional e se dá 

apenas no sentido do provimento de informações individualizadas do cidadão para o Estado, a 

exemplo dos sistemas de cadastro, arrecadação e outros.  

O governo eletrônico ou e-gov, termo que passou a ser usado há cerca de dez anos, é 

apresentado como recurso que insere os governos na era da informação e “expressa uma 

estratégia pela qual o aparelho do Estado faz uso das novas tecnologias para oferecer à sociedade 

melhores condições de acesso à informação e serviços governamentais, garantindo maiores 

oportunidades de participação social no processo democrático” (Vilella, 2003).  

Nesse sentido, o governo eletrônico resultaria em benefícios para a administração pública 

e para a população, ao possibilitar recursos informacionais que subsidiam o planejamento urbano, 

reduzem custos para prestação de serviços, diminuem as filas em postos de atendimento público, 

proporcionando a melhoria dos padrões de atendimento.  

Considera-se que o e-gov pode contribuir para a democratização do Estado ao facilitar e 

ampliar o acesso à informações governamentais, possibilitando uma participação política mais 

qualificada da população, aumentando os recursos informacionais necessários à participação de 

atores sociais no desenvolvimento das políticas públicas. 

Com tal compreensão, esta pesquisa pretendeu analisar e comparar portais 

governamentais dos municípios que integram a região metropolitana de Belo Horizonte, tendo em 

vista identificar o quadro mínimo de ações informacionais requeridas para o provimento, nos 

portais governamentais dos municípios da região metropolitana de Belo Horizonte, de 

informações básicas para o planejamento e gestão de serviços públicos.  

 

METODOLOGIA 

 

 Os procedimentos para a realização desta pesquisa podem ser divididos em quatro fases 

não seqüenciais, a saber: uma primeira de estudos preliminares, outra de definição de amostra e 
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coleta de dados, uma terceira de tratamento e análise dos dados e, por fim, a de divulgação dos 

resultados.  

Os estudos preliminares envolveram uma análise da literatura, a compreensão dos 

conceitos relacionados à pesquisa, e o mapeamento de iniciativas de governo eletrônico, e 

antecederam a fase de definição da amostra e coleta dos dados. 

Como universo de pesquisa foram selecionados os 26 municípios que integram a região 

metropolitana de Belo Horizonte, tal como definida pela Fundação João Pinheiro2 para suas 

pesquisas de emprego/desemprego. São eles: Belo Horizonte, Betim, Brumadinho, Caeté, 

Confins, Contagem, Esmeraldas, Florestal, Ibirité, Igarapé, Juatuba, Lagoa Santa, Mário Campos, 

Mateus Leme, Nova Lima, Pedro Leopoldo, Raposos, Ribeirão das Neves, Rio Acima Rio 

Manso, Sabará, Santa Luzia, São Joaquim de Bicas, São José da Lapa, Sarzedo e Vespasiano. A 

localização destes municípios pode ser vista no mapa 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
2 Cabe destacar que há outras delimitações para a região metropolitana de Belo Horizonte, entre elas a utilizada pela 
Copasa, a da BHtrans e, ainda, a do Instituto Horizontes. Isso se deve ao fato de que, a partir da Constituição de 1988 
essa figura – Região Metropolitana – deixou de ter sentido administrativo com o reconhecimento da autonomia 
municipal. 

 Mapa 1 

Mapa Político da Região Metropolitana de Belo Horizonte 

 
 

Fonte: Atlas Geográfico do Brasil – Editora Melhoramentos Ltda. 
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Para coleta de dados, iniciou-se a identificação dos acessos virtuais dos municípios 

selecionados, através dos mecanismos de busca disponíveis na internet, tendo como critério os 

nomes destes municípios. Verificou-se que a extensão “mg.gov.br” esteve presente como 

terminação dos domínios3 em todos os municípios, no que se refere aos acessos virtuais cujo 

conteúdo era estritamente governamental. Em alguns casos foram encontrados também acessos 

virtuais em domínios comerciais (“com.”). Nesses casos, as informações não se apresentavam 

como oficiais do governo. Além disso, no caso de Belo Horizonte, foi possível fazer o acesso 

pelo domínio “pbh.gov.br". 

A criação de um domínio padrão para a hospedagem de sites municipais oferece a 

garantia de haver dados na internet sobre o município e a credibilidade de ser um site de 

informações governamentais. 

Dentre os governos municipais visitados pela internet, apenas oito possuem um portal ou 

site e três estão em construção. É interessante apontar que, nesse momento, constatou-se a 

extensão “.mg.gov.br” estava associada ao Projeto Cidades4, oriundo do órgão encarregado das 

tecnologias de informação do Governo do Estado de Minas Gerais, a Prodemge5.  

Em função da diversidade de formas de presença virtual dos municípios encontradas na 

pesquisa, foi importante estabelecer um quadro de categorias para classificá-las. Assim, foram 

identificadas as seguintes categorias de modalidade de apresentação de informações 

governamentais municipais na internet: 

- Página6: não tem amplitude nem profundidade e é unitemática. 

- Site: conjunto de páginas interdependentes. 

- Portal: conjunto de sites interdependentes, é uma porta de entrada virtual para uma 

organização (pública ou privada). 

- Mini-portal: portal de menores dimensões. 

Em termos de ocorrência, a distribuição dos acessos virtuais pode ser visualizada no gráfico 1: 

                                                 
3 Endereço eletrônico do acesso virtual na internet. Ex: www.rioacima.mg.gov.br 
4 Este Projeto oferece um acesso virtual, com dados padronizados, aos municípios do estado de Minas Gerais, 
ficando a critério do município desenvolver os conteúdos e o layout das páginas. 
5 A Prodemge é também responsável pelo controle e fornecimento dos domínios “.mg.gov.br”. 
6 Não foi considerada uma categoria de acesso virtual, foi preciso estabelecer uma definição de página para 
posteriormente definir-se site. 



 

 

6 

Categorização dos acessos virtuais dos 

municípios estudados 
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Mini-Portal

Portal

 

 

Após identificar as categorias dos acessos virtuais dos municípios, procedeu-se a 

avaliação, com base em critérios indicados na literatura, dos elementos essenciais para a 

qualificar o acesso virtual das prefeituras municipais. Essa avaliação visou identificar o nível de 

abrangência dos conteúdos informacionais, as funcionalidades tecnológicas e a usabilidade 

capazes de assegurar, através da tecnologia, maior e mais fácil acesso à informação. 

 O Gráfico 2 apresenta a distribuição, conforme sua participação ou autonomia, na 

elaboração dos acessos virtuais dos municípios da região metropolitana. 

Municípios que possuem acessos virtuais

57%
31%

12%

Possuem apenas

site do "Projeto

Cidades"

Possuem acesso

virtual elaborado

pela Prefeitura

Estão com acessos

virtuais em

elaboração

 

 

Nesta etapa, novo recorte da amostra fez-se necessário. Dessa vez foram destacadas 

apenas as prefeituras cujos acessos virtuais não estavam integradas ao Projeto Cidades, com o 

objetivo de verificar as diversidades existentes entre os acessos virtuais municipais. Foram 

identificados 12 municípios, a saber: Belo Horizonte, Betim, Contagem, Ibirité, Juatuba, Lagoa 

Santa, Nova Lima, Pedro Leopoldo, Rio Acima, Sabará, Santa Luzia e Vespasiano. O passo 

Gráfico 2 

Gráfico 1 
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seguinte foi estabelecer um contato presencial direto, com vistas ao aprofundamento de 

investigação. Foi realizado um contato preliminar, via e-mail, com estas prefeituras que visou 

identificar os setores responsáveis pelo provimento e gestão dos recursos informacionais 

presentes na internet. O resultado apontou uma grande diversidade. Observou-se que, em alguns 

casos, cabe ao setor de informática a responsabilidade pelo provimento de conteúdo, divulgação 

das informações e definição das etapas relacionadas ao provimento dos recursos tecnológicos 

para disponibilização no acesso virtual. Em outros, é o setor de comunicação social o responsável 

pela elaboração e gerenciamento do conteúdo, originário de outros setores.  

Com base na literatura estudada (Cañavate & Moreno, 2001, Nielsen, 2000, Vilella, 

2003), elaborou-se uma lista de requisitos para serem analisados, a partir de sua relevância para o 

provimento de informação em acessos virtuais. Essa lista incluiu as seguintes dimensões, em 

relação aos recursos providos: 1 - abrangência e propósito, 2 - conteúdo, 3 - planejamento 

visual/gráfico (webdesign), 4 - funcionalidade, 5 - localização da informação, 6 - democracia on-

line, 7 - tramitações e procedimentos administrativos, 8 - elementos da homepage e 9 - 

disponibilização de documentos em formato PDF. 

Em fins de 2004 buscou-se estabelecer contato com as equipes nas prefeituras para 

realização de entrevistas, de forma a aprofundar a análise, Nesta etapa esbarrou-se na dificuldade 

do baixo retorno dos setores contactados (talvez em função da circunstância do momento político 

- dezembro de 2004 a janeiro de 2005, que coincide com a mudança no poder executivo 

municipal).  

Apenas uma das equipes concordou em realizar a entrevista (posteriormente constatou-se 

tratar de uma prefeitura com grau mais elevado de organização dos recursos informacionais). 

Os primeiros meses de 2005 foram dedicados à observação das alterações nos sites sob 

análise, procurando verificar, especificamente, a ocorrência de alterações significativas nas 

informações disponibilizadas e no formato dos sites em função da troca dos gestores municipais. 

 

RESULTADOS ATÉ O MOMENTO 

 

Os resultados preliminares desta pesquisa possibilitaram a verificação dos alcances e 

limites das políticas de desenvolvimento dos serviços e conteúdos informacionais oferecidos nos 
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acessos virtuais das prefeituras da região metropolitana de Belo Horizonte. Entre as constatações 

é importante registrar as seguintes 

Nos municípios onde há acessos virtuais melhor elaborados, pouco se vê de utilidade nas 

informações disponibilizadas. Na maior parte dos casos, o que se percebe é apenas marketing da 

cidade ou das ações governamentais. Com relação à prestação de serviços informacionais, nos 

casos estudados, há muito pouco espaço para comunicação bidirecional, vale dizer, um espaço 

para comunicação entre o usuário do acesso virtual e a prefeitura através de e-mails ou 

formulários. Entretanto, constatou-se que, mesmo nestes casos, as tentativas de contato 

preliminar via e-mail com as prefeituras para o envio de questionários, tiveram uma taxa de 

retorno é insatisfatória ou nula. 

 Os portais governamentais poderiam estar à disposição da população como ferramenta 

para prestação de serviços e disponibilização de informações. No entanto, muitos municípios 

disponibilizam apenas telefone para atendimento à população, para a troca de informações entre 

outros órgãos e destes com os cidadãos. Exemplo disso é que, mesmo com esta opção de 

comunicação, só conseguiu-se comunicação, após muita insistência, com apenas 3 das 

prefeituras, e mesmo assim, não obtive-se resultados satisfatórios, ou seja, não consegui-se 

estabelecer contato com os responsáveis pela setor de informática ou de comunicação. Devido ao 

congestionamento das linhas telefônicas em grande parte das prefeituras, não foi possível 

estabelecer contato telefônico. 

 Para a realização da entrevista estruturada, tentou-se obter informações sobre os 

responsáveis pela administração dos portais de cada município e, mais uma vez, obteve-se 

retorno mínimo. Apesar das dificuldades de comunicação serem ainda maiores no período pós-

eleitoral, em um município conseguiu-se entrevistar os responsáveis pelos setores de informática 

e comunicação. Verificou-se que muitos dos projetos ali desenvolvidos foram conduzidos pela 

equipe de informática e comunicação, através de uma estratégia em que se procurava, muitas 

vezes, o desvio em relação aos processos burocráticos estabelecidos pelo próprio aparelho 

governamental. Para tanto, busca-se conhecer outras iniciativas de e-gov desenvolvidas no Brasil, 

e então firmar parcerias que possam garantir os recursos necessários à implementação dos 

serviços de informação na internet. 
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  Isso nos permite afirmar, neste ponto de investigação, que a possibilidade de mobilização 

e articulação dos atores sociais apresenta-se como fundamental para a concretização de 

iniciativas de governo eletrônico. 
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