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Resumo: Desde a década de 70 o setor público vem utilizando as tecnologias de informação e comunicação (TICs) para 
a administração de serviços internos. Com a mudança paradigmática representada pela chamada Sociedade da 
Informação e principalmente com a abertura da Internet para além dos domínios militar e acadêmico, os governos 
passaram a considerar as TICs, em especial a Internet, como uma oportunidade para se aproximar do cidadão com a 
oferta de serviços e informações que venham ao encontro das necessidades informacionais desse cidadão. Essas 
informações, de acordo com a literatura de Ciência da Informação, podem ser classificadas como utilitárias (as que 
atendem às necessidades de sobrevivência e segurança) e contextuais (que permitem que o indivíduo ingresse ou 
permaneça em algum grupo social). No contexto brasileiro, o Portal de Serviços e Informações de Governo representa o 
principal instrumento da administração federal na disponibilização de informações, que vão desde benefícios da 
previdência até informações sobre cidadania. Pela importância do acesso fácil e rápido a esse tipo de informação e por 
conseqüência da cidadania, este trabalho tem como objetivo  analisar as informações desse Portal e classificá-las nas 
categorias: informações utilitárias e contextuais. O método utilizado para sua realização consiste no exame das 
informações e serviços disponíveis no Portal. Os resultados preliminares apontam para a  disponibilização de 
significativo número de informações utilitárias e contextuais, embora o acesso a essas seja dificultado pela forma de 
organização dada às informações do Portal.  
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INTRODUÇÃO  

 A humanidade convive com tecnologias de informação e comunicação desde que se 

organizou em comunidades há milhares de anos. Das formas mais primitivas de troca de mensagem, 

sinais e sons à distância, até a Internet, a criatividade humana sempre buscou formas de aperfeiçoar 

a troca de informações. 

 O que caracteriza o contexto atual como uma sociedade centrada na informação, no entanto, 

é a informação como produto do próprio processo produtivo. Enquanto o paradigma anterior – o 

industrial – estava baseado no capital, o paradigma informacional tem a informação como insumo 

básico, e seu acesso potencializado pelas tecnologias de informação e comunicação (TICs). 

As conseqüências desse novo contexto de valorização da informação e do conhecimento 

implicam em transformações que repercutem em todos os meios sociais: da agenda política às 

relações familiares, da economia às formas de lazer, da organização da sociedade às relações entre 

Estado e cidadão, determinando um contexto que tem sido identificado com a expressão Sociedade 

da Informação (SI).  

A Sociedade da Informação, segundo Jambeiro e Silva (2004), está alicerçada nas 

tecnologias de informação e comunicação (TICs): integração entre a informática, a telemática e a 

indústria de equipamentos eletro-eletrônicos, que possibilitam o rápido e contínuo fluxo de 

informações, diminuindo distâncias e relativizando o fator tempo em uma série de atividades 

humanas. A informação, assim, migra para o meio digital e tem a Internet como seu principal canal 

de transmissão e transferência.  

A Internet vem se impondo como um ambiente de grande importância econômica e social, 

além de imprescindível à democratização do acesso à informação. Tornou-se o espaço comum de 

convergência cultural e tecnológica com as melhores possibilidades de informação e comunicação. 

Dessa forma, as TICs têm o papel de otimizadoras do acesso à informação e a  Internet vem se 

tornando o grande canal de circulação e acesso a informações, e com chances de tornar-se o próprio 

espaço comum do conhecimento, como colocam Ronca e Costa (2002). 

Embora o uso das TICs na administração pública não seja um fenômeno recente – já 

estavam presentes desde a década de 70 -, elas eram usadas de uma forma muito limitada 

conceitualmente: restritas a um grupo de peritos e empregadas para reforçar as estruturas e os 

sistemas de poder existentes. Essa visão passa a alterar-se na década de 90 com a entrada da Internet 

comercial. A partir desse momento, muitas administrações públicas passam a vislumbrar as redes 

informacionais como canais dinâmicos e integrados capazes de dar suporte eficiente a diversas 

funções, como o controle das diversas transações empreendidas dentro do próprio aparelho estatal, 

o apoio à tomada de decisão, a prestação de serviços ao cidadão com mais eficiência, além de um 

canal de retroalimentação constante entre sociedade e governo (SANCHEZ, 2003, p. 92). Essas 



 

transformações foram o embrião de um conjunto de políticas agrupadas sob a denominação de 

governo eletrônico. 

No Brasil, o Programa Governo Eletrônico visa aproximar poder público e cidadão pelos 

meios eletrônicos, em especial a Internet. É presidido pelo Ministro Chefe da Casa Civil da 

Presidência da República e tem como braço executivo a Secretaria de Logística e Tecnologia da 

Informação do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão - SLTI/MP, demonstrando, 

portanto, o caráter estratégico que o Programa representa para o País. 

Em resposta ao primeiro objetivo de longo prazo do Programa: oferta na Internet de todos os 

serviços prestados ao cidadão, o Portal de Serviços e Informações da Rede Governo disponibiliza 

uma série de informações que visam facilitar a vida do cidadão, centralizando-as em um único lugar 

e desburocratizando as transações com o governo.  

O Estado é, com efeito, um grande provedor de informações, que estão disponíveis cada vez 

mais em meio digital - principalmente através da Internet - e “informação pública, gratuita, 

abundante e acessível, é um dos bens mais importantes que o Estado deve oferecer aos seus 

cidadãos” (GRUPO DE TRABALHO NOVAS FORMAS ELETRÔNICAS DE INTERAÇÃO, 

2000). 

Para o cidadão típico, informação relevante possivelmente será aquela caracterizada como 

utilitária e contextual. Os conceitos de informação utilitária e contextual, neste trabalho, estão de 

acordo com Barreto (1994), que caracteriza a informação traçando um paralelo com a pirâmide de 

Maslow. Informação utilitária é aquela utilizada para suprir necessidades básicas de indivíduos ou 

grupos. Caracteriza-se por responder questões relacionadas à alimentação, habitação, vestuário, 

saúde, educação, etc. A informação contextual é a informação requisitada por indivíduos ou grupos 

que, satisfeitos em suas necessidades básicas, buscam esse tipo de informação como garantia de 

permanência para os diversos contextos dos quais participa – profissional, comunidade, etc.  

Pela importância do acesso fácil e rápido a esse tipo de informação e por conseqüência da 

cidadania, este trabalho tem como objetivo  analisar as informações do Portal de Serviços e 

Informações da Rede Governo e classificá-las nas categorias: informações utilitárias e contextuais. 

O método utilizado para sua realização consiste no exame das informações e serviços disponíveis 

no Portal. 

Para uma melhor compreensão dos resultados encontrados, far-se-á, a seguir, uma breve 

exposição sobre os conceitos de governo eletrônico e portais de governo, bem como a colocação do 

projeto brasileiro nesse contexto. 

 

 

 



 

GOVERNO ELETRÔNICO  

Parece haver um entendimento internacional de que o governo eletrônico é o caminho para 

dinamizar a relação entre governo e cidadãos e promover a democratização do século XXI, cunhada 

de democracia eletrônica. A vinculação entre governo eletrônico e democracia eletrônica fica mais 

clara quando se observam os objetivos que normalmente aparecem associados aos programas de 

governo eletrônico: 

• Melhora na prestação de serviços públicos, maior extensão de atendimento e economia de 

recursos – são objetivos a serem alcançados como reflexo da qualificação dos processos 

internos e prestação dos serviços on-line, como emissão de certificados, agendamento de 

serviços de saúde e educação, pagamento de tributos e declaração de rendimentos; 

• Transparência nas ações do Estado e maior controle social - principalmente através 

prestação de contas e da divulgação de todas atividades: desde orçamentos dos diferentes 

órgãos do governo, passando pela publicidade às licitações até a ampla divulgação dos 

serviços e programas de governo,  desenvolvendo assim a cultura de accountability. De 

acordo com Akutsu e Pinho (2002, p. 5) não há uma palavra em português para traduzir o 

termo, mas o conceito está relacionado à delegação de responsabilidade de uma parte para que 

outra administre recursos, gerando a responsabilidade desse em prestar contas de sua gestão, 

demonstrando o bom uso dos recursos; 

• Maior  participação popular – como a possibilidade de interagir e participar das decisões 

governamentais, através de instrumentos como o voto eletrônico e fóruns de discussão sobre 

temas de interesse público. 

Na definição do Gartner Group (apud FERGUSON, 2002,) governo eletrônico diz respeito à 

“contínua otimização da prestação de serviços do governo, da participação dos cidadãos e da 

administração pública pela transformação das relações internas e externas através da tecnologia, da 

Internet e dos novos meios de comunicação.” 

Alguns autores que tratam de governo eletrônico (FERGUSON, 2002; SANCHEZ, 2003; 

JARDIM, 2003, FINQUELIEVICH, 2004), costumam associar o conceito de governo eletrônico e a 

análise de seus progressos a três componentes, dimensões ou perspectivas diretamente relacionados 

aos objetivos acima mencionados: 

• A prestação eletrônica de serviços (e-administração) – que busca maior eficácia, 

eficiência e qualidade nos serviços do governo e das instituições públicas, por meio 

eletrônico;  

• A democracia eletrônica (e-democracia) - que compreende a busca de transparência da 

gestão pública e participação dos cidadãos nas decisões governamentais por meios 



 

eletrônicos, como acesso aos processos legislativos, comunicação eletrônica com 

representantes eleitos, votação eletrônica, etc; 

• A governança eletrônica (e-governança) – que incorpora as TICs para dar suporte aos 

gestores públicos de diferentes escalões na tomada de decisões, na elaboração e 

implementação de políticas públicas, entre outros, visando dinamizar a ação 

governamental. 

 Já as formas de relacionamento do governo eletrônico têm sido descritas na literatura 

utilizando-se a nomenclatura que nasceu no meio empresarial: 

• G2G (governo para governo) – diz respeito à integração entre as várias agências de uma 

instância da federação (integração horizontal) e entre os níveis municipal, estadual e federal 

(integração vertical); 

• G2B (governo para negócios) – é o relacionamento com fornecedores e investidores 

privados; 

• G2C (governo para cidadãos) – é a nova interface de interação entre governo e cidadão. 

É justamente a relação com os cidadãos que sustenta o governo eletrônico. Se a população 

não o conhece, não o utiliza ou não percebe valor em seus serviços, o programa perde a razão de 

ser. Trata-se de uma via de mão dupla: o governo eletrônico precisa ir ao encontro das necessidades 

do cidadão em termos de informações e serviços, mas precisa do acesso e participação desses para 

justificar e manter sua existência; o cidadão, por sua vez, em diversos momentos da sua vida, 

precisa dos serviços e informações do Governo, mas, em geral ainda os relaciona com balcões 

presenciais de atendimento e desconhece as possibilidades oferecidas através dos meios eletrônicos. 

Governo eletrônico, portanto, pressupõe redefinição da relação entre governo e cidadão, com 

apresentação dos serviços e informações de acordo com o interesse do usuário e não sob a forma de 

organização do órgão público. Ao indivíduo que deseja abrir uma empresa, por exemplo, não 

interessa os diversos órgãos governamentais que tratam da ação; interessa que num só lugar, da 

forma mais ágil e eficiente possível, esteja tudo o necessário para esse fim.  

O termo “governo eletrônico” é mais que prestação de serviços e informações ao cidadão 

através de meios eletrônicos, mas é neste foco que as atenções, esforços e recursos, em geral, têm 

disso direcionados. Da mesma forma, meios eletrônicos vários se prestam a esse fim, como 

telefones fixos e móveis, pagers e TV digital, mas a Internet destaca-se como o mais utilizado. O 

entendimento geral aponta na disponibilização de informações e serviços públicos on-line, através 

de portais que facilitem seu acesso, como o passo inicial para realização plena do conceito de 

governo eletrônico. Assim, para efeito deste estudo, nos concentraremos nas informações e serviços 

públicos digitais prestados através da Internet, por meio de portais. 

 



 

PORTAIS GOVERNAMENTAIS  

Neste estudo é adotada a definição de portal apresentada por Cunha (apud PINHO; 

AKUTSU, 2003, p. 5): 

Um portal é uma porta de entrada na rede mundial. É a partir do portal que muitos 
usuários definem seus próximos passos na Web. Os portais são locais de grande 
visitação, portanto ser reconhecido como portal está diretamente relacionado à 
força com que o site atrai visitantes. Os serviços mais comuns de um portal 
incluem serviços de e-mail, bate-papo (Chat), serviços de busca de notícias, 
gratuitos ou não. 

Os portais de governo, por sua vez, são os novos canais de prestação de serviços, 

informações e comunicação entre cidadãos e seus governos. Os benefícios para os cidadãos estão na 

disponibilização de serviços e informações em tempo integral, durante todos os dias da semana, sem 

necessidade de deslocamentos, com ganhos de qualidade, rapidez no acesso e tempo de execução. 

Para o governo, os ganhos estão na capacidade de atendimento ampliada, eliminação de 

redundâncias e esforços duplicados, custos reduzidos e melhoria na transparência de suas ações.  

Segundo Bittencourt Filho (2000, p. 60), o setor público gasta a maior parte de seu 

orçamento coletando, processando e disseminando informação – registros de impostos, estatísticas, 

pesquisas, ou mesmo dados meteorológicos. Assim, quando o governo divulga informações, em 

muitos casos já está prestando o serviço desejado pelo cidadão. 

Num portal ideal, os serviços estariam organizados de acordo com as necessidades do 

usuário e seriam providenciados pelos diferentes órgãos públicos competentes a partir de uma única 

solicitação do usuário. Isso vai ao encontro do que Silveira, H.F.R (2001, p. 85) chama de portais 

cooperativos, onde o usuário acessaria, a partir de um determinado sítio, um conjunto de 

informações e serviços de origem variada, sem a utilização de ligações (links) entre os sítios 

originais das diversas organizações públicas. 

Assim, diversos autores (SILVEIRA, H.F.R., 2001; BITTENCOURT FILHO, 2000) têm 

discutido elementos importantes a serem considerados na oferta de informações e serviços públicos 

na Internet, que são sumarizados a seguir: 

• Foco no interesse e necessidades do cidadão, considerando a diversidade de usuários; 

• Disponibilização de meios de contato na forma convencional (telefone, fax, 

endereço) e a partir de meios eletrônicos (e-mail, chats); 

• Linguagem impecável, de forma direta, simples e com sentenças curtas; 

• Formato acessível, com interface amigável, design atraente e fácil de navegar; 

• Organização das informações de forma simples e coerente, e com sistemas de busca; 

• Sites funcionais, evitando-se leiautes pesados; 

• Atualização constante, tanto das informações do site, quanto dos links ; 

• Disponibilização de mecanismos de interação e feedback. 



 

GOVERNO ELETRÔNICO NA ESFERA FEDERAL BRASILEIRA  

No Brasil, apesar de ainda ter a maioria da população não conectada à rede, o governo 

federal vem, desde 2000, empregando esforços no sentido de implementar o Programa de Governo 

Eletrônico, a exemplo de outros países. Há iniciativas importantes nos estados e em alguns 

municípios também, mas considerando que essas iniciativas normalmente espelham-se na 

experiência do governo federal, neste estudo está sendo privilegiada a observação do Governo 

Eletrônico na esfera federal. Estudo realizado por Ruediger (2003) também conclui que, o governo 

federal “no quadro geral está muito à frente das outras esferas”. De qualquer forma, observa-se que, 

em várias circunstâncias, o próprio governo federal, através de seu portal, remete o cidadão para as 

páginas dos respectivos governos estaduais. 

Órgãos governamentais brasileiros já tinham sites na Internet desde 1993, mas a 

sistematização das idéias em torno de um Programa de Governo Eletrônico deu-se a partir do 

Comitê Executivo do Governo Eletrônico (Cege), estabelecido por decreto de 18 de outubro de 

2000. O Cege tem na sua origem uma ligação muito estreita com o Programa Sociedade da 

Informação, tanto que seus esforços iniciais centraram-se em três da sete linhas de ação desse 

Programa: universalização de serviços, governo ao alcance de todos e infra-estrutura avançada. Em 

setembro de 2000, o Cege apresentou a Proposta de Política de Governo Eletrônico para o Poder 

Executivo Federal. 

Essa proposta previa o crescimento das informações na rede, com potencialidades para o 

aumento da transparência e a conseqüente diminuição da burocracia estatal, aumentando o controle 

social sobre o Estado e contribuindo para a democratização do processo decisório e para a 

efetividade da ação governamental. Nesse contexto, o Governo Eletrônico brasileiro deveria 

posicionar-se como um agente democrático, estratégico, socialmente justo e eficiente na prestação 

de serviços aos seus cidadãos (GRUPO DE TRABALHO NOVAS FORMAS ELETRÔNICAS DE 

INTERAÇÃO, 2000) 

Dentre os seis objetivos de longo prazo da Proposta, três são de especial interesse sob o 

ponto de vista deste estudo: 

1. oferta na Internet de todos os serviços prestados ao cidadão, com melhoria dos 
padrões de atendimento, redução de custos e facilidades de acesso; 
2. ampliação do acesso a informações pelo cidadão, em formatos adequados, por 
meio da Internet; 
6. estímulo ao acesso à Internet, em especial por meio de pontos de acesso 
abrigados em instituições públicas ou comunitárias; (ALMEIDA, 2003, p.1). 

A explicitação desses objetivos demonstra que o Governo reconhece o acesso à informação 

e serviços através da Internet como meio de melhoria da qualidade de vida e exercício da cidadania. 

Isso é reforçado no documento de balanço de 2 anos de governo (BRASIL, 2002, p. 38): 

As novas tecnologias de informação e os conceitos e abordagens inaugurados com 
a implementação do Governo Eletrônico, representam extraordinária possibilidade 



 

de avançar no sentido de devolver à sociedade o acervo e informações do qual o 
Estado é talvez o principal detentor, na forma de acesso ampliado ao 
conhecimento, melhores serviços, maior transparência da gestão pública e melhor 
qualidade do processo de formulação e controle das políticas públicas. 

Nesse sentido, entre as principais linhas de ação estava a universalização dos serviços, tendo 

como diretriz estimular o acesso à Internet seja individual, pública ou ainda coletiva e 

comunitariamente. A meta seria colocar o governo ao alcance de todos, ampliando a transparência 

das suas ações e incrementando a participação cidadã. Para tanto, “em relação ao cidadão são 

desenvolvidos portais na Internet que funcionam como verdadeiros balcões virtuais de informação e 

atendimento para a prestação de serviços” (BRASIL, 2002, p. 6). 

Em 2003, já no Governo Lula, foram criados 8 Comitês Técnicos de Governo Eletrônico e 

estabelecidas 7 diretrizes gerais para o Governo Eletrônico. No ano seguinte é lançado o Relatório 

Consolidado dos Comitês Técnicos . Esse relatório é o documento que retrata o planejamento para a 

condução das ações de governo eletrônico no Brasil até 2006. São nove capítulos dedicados a 

explicar o entendimento e orientação para as 7 diretrizes estabelecidas. Alguns pontos dele 

merecem serem destacados sob o ponto de vista deste trabalho: 

• Os sítios e serviços on-line do Governo Federal devem ser estruturados de 
acordo com os assuntos de interesse e perfil do público-alvo (p. 9) 
• Os serviços on-line devem ser oferecidos com base nos “eventos da vida” do 
cidadão (p. 10) 
• Os recursos de busca disponíveis devem incorporar facilidades de busca 
integrada no conjunto de sítios e serviços on-line do Governo Federal (p. 22) 

Esses pontos vão ao encontro daquilo que vem sendo mencionado na literatura como 

elementos essenciais a serem considerados na oferta de informações e serviços na Internet, 

conforme já mencionado. 

Embora a estrutura de relacionamento do Governo Eletrônico envolva outros canais de 

interação que não somente o Portal de Serviços e Informações da Rede Governo Brasileiro 

(www.e.gov.br), ele é o principal canal de comunicação com o cidadão e o produto que alcançou 

maior visibilidade entre os projetos de governo eletrônico, o que justifica uma análise do mesmo 

como provedor de informações. 

 

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS  

A análise do Portal de Serviços e Informações de Governo focou especialmente o tipo de 

informações que disponibiliza e a organização delas. Optou-se por uma linha de trabalho 

fundamentada em bases primárias e secundárias, ou seja, tanto na análise do Portal em si, como na 

documentação de Governo Eletrônico que o fundamenta. 



 

Quanto ao conteúdo, de acordo com comunicação no V Cinform (2004) “O Portal Rede 

Governo possui cerca de 1.300 serviços e 9 mil tipos de informações” (informação verbal)1. Assim, 

em razão da grande quantidade de informações e serviços oferecidos, para este estudo fez-se 

necessário a escolha de uma amostra. Optou-se, então, pelas informações que estavam relacionadas 

a ícones: Alvarás, Outorgas e Autorizações; Aposentado, Pensionista; Auxílios; Centrais de 

Atendimento; Certidões Nada-Consta; Denúncias; Documentos; Legislação e Normas; Luz, Água, 

Telefone e Gás;  Pagamentos ao Governo; Processos na Justiça; Saúde; Servidor Público. Essas 

informações estão dispostas em uma barra horizontal superior, como pode ser observado na Figura 

1. Foram também analisadas as informações que estavam na parte central do Portal: Diário Oficial e 

Diário da Justiça; Previsão do Tempo; Busca de Procons; Declaração do Imposto de Renda da 

Pessoa Física – IRPF 2005; Agenda da Gestante. 

Figura 1: Página inicial do Portal de Serviços de Informações de Governo 

 

O Portal foi visitado nos dias 25, 26 e 27 de março de 2005, das 10h às 23h30, fazendo-se a 

coleta de dados. Essa menção é importante pela alta volatilidade das informações disponíveis e pela 

possibilidade das informações e serviços serem adicionadas ou retiradas dos sites a que o Portal dá 

acesso. As informações e serviços foram, então, coletadas e descritas.  

                                                           
1 Notícia fornecida por Patrícia Pessi, Diretora do Departamento de Governo Eletrônico,  no V Encontro Nacional de 
Ciência da Informação (Cinform), em Salvador, em junho de 2004. 



 

A amostra selecionada levou a 106 tipos de informação, distribuídas de acordo com o 

Quadro 1, entendendo-se “tipo de informação” como a primeira descrição fornecida pelo próprio 

Portal, que então remete à página onde efetivamente se encontra a informação completa ou o 

serviço. A descrição, embora não exaustiva, teve por objetivo elucidar o conteúdo a ponto de ser 

possível classificá-lo em termos de informações utilitária, contextual e seletiva. 

Quadro 1: Tipos de informação disponibilizadas no Portal 

Informação / Serviço 
 

Tipo de Informação 
(Quantidade) 

Barra Horizontal 
Alvarás, Outorgas e Autorizações 1 
Aposentado, Pensionista 3 
Auxílios 8 
Centrais de Atendimento 11 
Certidões Nada-Consta 23 
Denúncias 5 
Documentos 12 
Legislação e Normas 2 
Luz, Água, Telefone e Gás 4 
Pagamentos ao Governo 7 
Processos na Justiça 8 
Saúde 11 
Servidor Público 6 

Parte Central 
Diário Oficial e Diário da Justiça 1 
Previsão do Tempo 1 
Busca de Procons 1 
Declaração do Imposto de Renda da 
Pessoa Física – IRPF 2005 

1 

Agenda da Gestante 1 
Total 106 

Tendo por base o entendimento de Barreto (1994), já mencionado e aqui retomado para 

elucidação, consideraram-se os seguintes critérios de classificação: 

Informação utilitária – aquela que atende necessidades relacionadas às exigências básicas 

da vida na atualidade: alimentação, saúde, segurança, habitação, vestuário e educação; 

Informação contextual – aquela que garante acesso ou permanência nos diversos contextos 

nos quais o indivíduo deseja participar; 

Informação seletiva – aquela que leva à reflexão, criatividade, auto-realização. 

A descrição e classificação das informações mostrou-se tarefa complexa, já que as páginas 

não obedecem a um padrão de organização de informações e, enquanto alguns disponibilizam uma 

gama diversificada de informações que podem ser enquadradas nas 3 classificações, outras páginas 

não disponibilizam informação alguma, como os que apresentam um formulário para que o usuário 

preencha os dados e só então receba a informação requerida.  



 

Para efeitos deste trabalho, para aquelas páginas que apresentavam diversificados tipos de 

informações optou-se por atribuir a classificação que contemplava a maior parte das informações. 

Para aqueles casos em que a informação só seria disponibilizada após o fornecimento de dados do 

usuário - como é o caso da “declaração de rendimento para fins de imposto de renda” da 

Previdência Social, onde é necessário fornecer o número do benefício e data de nascimento – optou-

se por inferir o tipo de informação que seria disponibilizada. Em alguns casos, no entanto, não foi 

possível determinar o tipo de informação que seria ou poderia ser obtida, como é o caso do “Fale 

com a Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional – CAR”, em que abre um formulário para 

o “Fale Conosco” do Órgão, mas não há nenhuma informação ou link para a página principal. 

Nesses casos usou-se a classificação “Não é possível determinar – Sem informação”.  

Há ainda os casos de páginas com erro, não encontradas ou fora do ar, em que se atribuiu a 

classificação “Não é possível determinar – Página com problemas”. A classificação “Outros” foi 

criada para quando a informação disponibilizada não pode ser colocada em nenhuma das 

classificações estabelecidas, como é o exemplo do “Auxílio gás – dowload do programa”, em que 

embora o auxílio seja destinado a pessoas em situação de pobreza, as informações são claramente 

para técnicos, como funcionalidades dos aplicativos e versões disponíveis.  

 

RESULTADOS  

Inicialmente, é importante esclarecer que o Portal de Governo, em acordo com o próprio 

conceito de portais, é uma grande porta de acesso a uma ampla gama de informações e serviços que 

vão de informações sobre quem têm direito ao auxílio gás e como requerê-lo ao pagamento de 

impostos.  Por analogia, o funcionamento é semelhante a um catálogo de assunto de uma biblioteca: 

o catálogo não contém a informação primária, mas estabelece a ligação entre o usuário e a 

informação necessária para ele. 

A idéia do Portal é centralizar a “entrada” para uma série de recursos informacionais 

facilitando as transações dos cidadãos com o governo. De acordo com o próprio governo brasileiro:  

O Portal Rede Governo deverá incorporar todos os serviços e informações 
oferecidos ao cidadão com segurança e qualidade. Neste processo, o governo deve 
surgir para o cidadão como uma entidade única, com interfaces amigáveis sendo o 
livre acesso às bases de dados como um patrimônio público, ressalvando as 
exceções previstas em lei (GRUPO DE TRABALHO NOVAS FORMAS 
ELETRÔNICAS DE INTERAÇÃO, 2000) 

Dos 106 tipos de informações coletadas: 60 são contextuais, 19 não foi possível determinar 

porque a página estava com algum tipo de problema, 17 são utilitárias, 6 não foi possível determinar 

porque não havia informação alguma, 4 não se adequavam a nenhum dos tipos de informação 

estabelecidas e foram colocadas como “outros” e nenhuma era predominantemente seletiva. O 

gráfico seguinte permite uma melhor visualização dessa distribuição: 



 

Figura 2: Classificação das Informações do Portal de Serviços e Informações de Governo 
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A observação dos dados acima confirma o Portal como grande provedor de informações 

utilitárias e contextuais, somando 72% do que é disponibilizado. Essa constatação assume uma 

importância ímpar quando se sabe que a oferta de informações em geral é inversamente 

proporcional à demanda, ou seja, as informações mais demandadas, que atendem às necessidades 

básicas do indivíduo, são as menos disponíveis. Segundo Barreto (1994, p. 6):  

Acredita-se que a oferta de informação, ou seja, a estrutura dos estoques, 
relaciona-se à demanda como uma pirâmide invertida, inversamente proporcional 
em termos  quantitativos e qualitativos às posições da informação demandada, 
configurando situações de racionamento e excedente de informação nos seus 
extremos. 

Figura 3: As necessidade e os estoques de informação (BARRETO, 1994. p. 6) 

 
Por outro lado, o não acesso a 28% das informações do Portal (por erro na página, 

inexistência de informação ou informação destoante do objetivo) é fator desqualificante para um 

portal e mesmo para o próprio Programa de Governo Eletrônico, já que o Portal é o elemento que 

atente ao primeiro objetivo de longo prazo do Governo Eletrônico: oferta na Internet de todos os 

serviços prestados ao cidadão. 
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O não aparecimento da classe “informação seletiva” não significa sua inexistência. Há textos 

científicos e direcionados a médicos, por exemplo, mas nos sites estudados, constituem exceção 

quando comparados às outras classes de informação. 

Sobre a origem das informações disponíveis, logo no primeiro contato com o Portal, o 

sistema solicita que se selecione o Estado da Federação. Em seguida, pergunta “Será gravado um 

cookie para evitar que a caixa de opção da unidade federativa apareça sempre que você acessa o 

serviço. Você concorda?” Isso faz com que o usuário seja automaticamente levado para seu Estado 

quando esse é a fonte para a informação requerida. Para este estudo foi selecionado o Estado da 

Bahia. Assim, das 106 informações levantadas: 53 foram fornecidas por órgãos do Governo 

Federal, 19 por órgãos do Governo da Bahia e em 34 casos a fonte não pôde ser determinada, 

principalmente (18 situações) porque havia problemas de acesso à página. 

Classificando-se as informações por seu tipo, mas agora em função da esfera (federal ou 

estadual) responsável por sua disponibilização, verifica-se um maior equilíbrio na oferta de 

informações utilitárias e contextuais por parte do Estado, possivelmente refletindo uma maior 

proximidade desse com o cidadão na oferta de serviços básicos (água, saneamento, saúde), 

enquanto a esfera federal ocupa-se de assuntos mais contextuais. 

Figura 4: Classificação das Informações do Portal quanto à Fonte 
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Segundo Patrícia Pessi2, em 2003, o Portal recebeu 374.960 acessos, o que em relação ao 

total da população daquele ano representa cerca de 0,2%. Carlos A. P. Braga (apud CHAHIN et al, 

2004), com base no The global information techonology report também avalia que o Brasil 

freqüentemente figura entre os líderes na oferta de serviços governamentais on-line, ainda que em 

outros indicadores, como o acesso público à Internet, ainda deixe muito a desejar. 

Transparece, assim, que o Governo Eletrônico tem obtido sucesso no provimento de 

informações e serviços, o que não significa, entretanto, o acesso da população. Uma causa provável 

é o simples desconhecimento pelos potenciais usuários, uma vez que até o momento nenhum meio 

                                                           
2 Notícia fornecida no V Encontro Nacional de Ciência da Informação (Cinform), em Salvador, em junho de 2004. 



 

de comunicação de massa foi utilizado para divulgá-lo e às informações e serviços disponibilizados 

na Internet, embora  estivesse previsto no plano de metas “campanha publicitária de divulgação das 

iniciativas do governo no ambiente de tecnologia da informação e comunicação e incentivo ao uso 

do portal Rede Governo” (GRUPO DE TRABALHO NOVAS FORMAS ELETRÔNICAS DE 

INTERAÇÃO , 2000). Dois anos após, entretanto, a avaliação do próprio governo dava conta que 

“a estrutura de divulgação é ainda insuficiente para a obtenção de impacto mais amplo sobre a 

sociedade e sobre a maioria dos servidores públicos” (BRASIL, 2002, p. 17) 

Outro aspecto relevante na disponibilização da informação em portais diz respeito a sua 

organização com efetividade para o acesso à informação. No caso do Portal de Serviços e 

Informações de Governo, representa um verdadeiro labirinto encontrar a informação desejada. Por 

exemplo, desejando saber o endereço mais próximo de um serviço de atendimento médico público – 

uma necessidade básica de qualquer cidadão –, no ícone Saúde há a opção “Guia de Ambulatórios 

SUS” que remete para a página do Ministério da Saúde. Na página do Ministério, entretanto, há 

diversas opções de links e serviços, mas não foi possível localizar um guia de ambulatórios. Para 

Jardim (2004) os estoques informacionais produzidos pelo governo não tem recebido uma gestão 

adequada, comprometendo a qualidade do processo político-decisório e o direito do cidadão às 

informações: “anteriormente à exclusão digital, o Estado brasileiro acumula um saldo negativo de 

exclusão informacional”.  

Se o Portal pretende ser um espaço de acesso à informação para os setores marginalizados, 

como citado pelo Presidente Lula (CHAGAS; MOTA, 2004), então é cabível que essas informações 

estejam apresentadas de uma maneira simples e direta. Tomando como exemplo o caso do 

cadastramento para o Programa Bolsa Alimentação, no entanto, é decepcionante verificar que onde 

deveriam estar informações para o cidadão comum, estão dados técnicos como “A versão 4.8.1 

substitui todas as versões anteriores e seus respectivos atualizadores; Aperfeiçoamento das rotinas 

de importação de arquivos e extração de domicílios”. Essa situação se repete para outros auxílios 

que deveriam trazer serviços e informações utilitárias para todo cidadão como o Programa de 

Erradicação do Trabalho Infantil. 

Causa estranheza, igualmente, o fato de existirem serviços no Portal disponíveis apenas em 

dias e horários determinados, como o caso da “Certidão da dívida ativa da União” e “Dívida Ativa 

da União”. Isso vai de encontro à filosofia de serviços na Internet, cuja idéia é usar esse meio 

justamente para a disponibilização em tempo integral. 

Elemento que denuncia a desatualização do Portal é dentro da opção Pagamento ao Governo 

encontrar-se apenas o “Dowload do programa do imposto de renda Pessoa Física 2003” em pleno 

período de declaração do imposto de renda 2005. A falta de atualização deve ser a causa provável 



 

também para haver, num universo de 106 tipos de informação, 19 (20,14%) com erros de acesso: 

página não encontrada, serviço não disponível, ação cancelada, portal não existe, entre outros. 

Ponto positivo a se evidenciar na avaliação do Portal, no entanto, diz respeito ao seu 

posicionamento como prestador de serviço e informações de Estado, em oposição a veículo de 

propaganda ou de noticiário governamental. Isso certamente conta pontos na credibilidade desse 

instrumento de prestação de serviço pelo Estado. Essa constatação fica mais evidente nas páginas 

do Governo Federal, onde visivelmente as informações são direcionadas ao cidadão. Já nas páginas 

do Governo do Estado da Bahia há um grande volume de informações sobre o próprio órgão, sua 

estrutura e seus projetos. Tome-se por exemplo o caso da Superintendência de Construções 

Administrativas da Bahia (SUCAB): as opções de informações são: apresentação, organograma, 

desempenho e legislação. A página, nesse caso, funciona mais como um folder eletrônico da 

organização, mas pouco próxima das necessidades de informação do indivíduo.  

 

CONCLUSÃO  

O conceito de Sociedade da Informação parece embutir a necessidade de democratização no 

acesso e uso das informações (que estão cada vez mais em rede) como premissa para o 

desenvolvimento econômico-social e exercício da cidadania.  

Nesse sentido, Estados ao redor do mundo têm focado esforços em programas de governo 

eletrônico, fortemente alicerçados na disponibilização de informações e serviços a partir dos meios 

digitais, principalmente em portais na Internet. No Brasil, onde  o calcanhar de Aquiles da 

democracia é a exclusão social, o Governo Eletrônico precisa da inclusão digital para efetivar-se 

enquanto instrumento de participação social. De fato, a inclusão digital aparece entre as prioridades 

do Programa brasileiro, que também relaciona a “ampliação do acesso à informação pelo cidadão 

em formatos adequados, por meio da Internet” entre seus objetivos de longo prazo. 

Uma avaliação geral do Portal coloca-o como potencial fornecedor de informação relevante 

para qualquer cidadão, já que seu conteúdo, em geral, vai ao encontro das necessidades 

informacionais básicas dos indivíduos. A análise da documentação que embasa a política de 

Governo Eletrônico no Brasil também demonstra seriedade e maturidade no assunto. Resta que 

essas políticas regularmente documentadas e explicitadas revertam-se em ações. 

Com efeito, vários dos problemas apontados por este estudo no Portal são elementos 

discutidos na documentação que embasa a política de governo eletrônico nacional: a preocupação 

com uma eficaz gestão da informação, a interoperabilidade dos sistemas de informação, a 

necessidade de ampla divulgação do Portal à população e a organização da informação em formatos 

adequados ao cidadão comum, são todas questões urgentes para que o Portal venha cumprir seu 



 

papel, qual seja, de prover o brasileiro do bem mais valioso no contexto atual: a informação. E no 

caso do governo, informação que contribua para a melhoria da qualidade de vida da população.  
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