
A c_toa _ 86 /57 	 AAA  
341. 53(S/57): 6 59 . 

e259 
0 

oL00 5 

Tatiane Aparecida Silva Parreiras 

GOVERNO ELETRÔNICO: 
UMA AVALIAÇÃO DO SITE DA ASSEMBLÉIA 

LEGISLATIVA 

Monografia apresentada à disciplina 
Prática Profissional III do Curso de 
Graduação em Ciência da Informação da 
Pontifícia Universidade Católica de Minas 
Gerais. 

Orientadora: Professora Ana Maria P. 
Cardoso 

Co-orientador: Fernando Silva Parreiras 

Belo Horizonte 
2003 



2 

Ao Marco Antônio, amigo, comp anheiro e 

grande amor, por acreditar sempre, por me 

incentivar sempre, pela paciência e grande 

dedicação, que manteve ao meu lado nos 

momentos difíceis. 



AGRADEÇO 

À professora Ana Maria P. Cardoso, minha o rientadora, que com seu conhecimento, com sua 
praticidade e simplicidade, com carinho, devoção e gr andiosidade, me conduziu na execução 

deste trabalho. 

A todos professores do curso de Ciência da Informação, por tudo que puderam me ensinar. 

Às minhas grandes amigas, Amanda, Nádia, Karla e Ive, pela convivência rica, pelo 

companheirismo, carinho, compreensão e por nunca deixarem de me apoiar, por tudo, muito 
obrigada. 

Aos meus colegas da Assessoria de Pessoal da Assembléia Legislativa do Estado de Minas 
Gerais, pela oportunidade de mais esta conquista e por muitas aleg rias, em especial, à Cecil ia 
Cautiero pelo incentivo e atenção. 

Aos meus queridos pais e irmãos, pelas alegrias, brincadeiras, grande ajuda e que sempre me 

mostraram o valor do conhecimento e me possibilitaram toda a condição de continuar nessa 
busca. 

À Deus, em especial, pela força e por poder contar com todos eles, OBRIGADA. 



5 

SUMÁRIO  

RESUMO 	 6 

INTRODUÇÃO 	 7 

JUSTIFICATIVA 	 7 

1 EM BUSCA DE UMA DEFINIÇÃO PARA O TERMO: GOVERNO 

ELETRÔNICO 	  

1.1 	As EXPECTATIVAS DO GOVERNO ELETRÔNICO 	  

2 	GOVERNO ELETRÔNICO NO BRASIL 	  

9 

11 

13 

2.1 HISTÓRICO 	  13 

2.2 DESENVOLVIMENTO DO GOVERNO ELETRÔNICO 	  15 

2.3 PROGRAMA GOVERNO ELETRÔNICO 	  16 

2.4 DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNO ELETRÔNICO 	 17 

2.5 GOVERNO ELETRÔNICO E GOVERNO LULA 	  18 

2.6 ORIENTAÇÃO E ACESSO 	  21 

2.7 O QUE PENSA O GOVERNO 	  21 

3 AVALIAÇÃO DO SITE DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE 

MINAS GERAIS — ALMG 	 22 

3.1 	METODOLOGIA 	 23 

3.2 APRESENTAÇÃO DE RESULTADOS 	 29 

3.3 	DISCUSSÃO DO RESULTADO 	 36 

4 CONCLUSÃO 	 38 

REFERÊNCIAS 	 40 

a 



6 

RESUMO 

O trabalho tem como base uma revisão de literatura sobre o tema Governo Eletrônico 
e uma avaliação do site da Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais, para prestação 

de serviços públicos e disseminação de informações na Web. Busca-se, a pa rtir da avaliação 
do portal, verificar se o mesmo está utilizando, de fato, as potencialidades da Inte rnet, e se 
está se constituindo em verdadeiro sistema de informação, viabilizando a execução de 

serviços interativos, promovendo a troca e o compa rtilhamento de informações. Três 

dimensões são analisadas de forma a promover a avaliação do po rtal da Assembléia 
Legislativa do Estado de Minas Gerais, para p restação de serviços públicos e disseminação de 
informações na Web: o conteúdo (foco maior), a usabilidade e a funcionalidade. Os resultados 

obtidos permitiram concluir que, de fato, o portal analisado no presente trabalho inclui um ou 

mais mecanismos de informação que provêem acesso a variados corpos de conhecimento 

relacionados ao gove rno estadual, com o objetivo de levar informações aos cidadãos podendo, 
assim, ser considerados como sistem as  de informação. Finaliz ando o trabalho permitiu ainda 

deduzir que o portal de Governo Eletrônico para prestação de serviços públicos e 
disseminação de  informações   na Web precisa se constituir em instrumento a se rviço do 

cidadão, viabilizando o fortalecimento da vida democrática. 

t 
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INTRODUÇÃO 

O Livro Verde — Sociedade da informação no Brasil — trata de "Governo ao Alcance 
de Todos" em seu capítulo 6, onde "Governo" é entendido como agente estratégico de 

persuasão de ações rumo à sociedade da informação, conferindo-lhe o papel de coordenador, 
regulador e prestador de se rviços com significativa influência no mercado de ofe rta e 
demanda de produtos e se rviços. 

Vivemos em um país de est rutura econômico-político-social imensamente 
diversificada e uma demanda crescente da sociedade por melhores se rviços públicos e acesso 

a informações. Esta realidade deve estar semp re  presente na formulação e execução de 
qualquer projeto. 

Govemo Eletrônico pode ser definido como uso da tecnologia para aumentar o acesso 
e melhorar o fornecimento de serviços do governo para cidadãos, fomecedores e servidores 
(BNDES). No Brasil , várias iniciativas podem ser registradas e descritas como experiências 
bem sucedidas nos níveis federal, estadual ou municipal em cada um dos poderes Legislativo, 
Executivo ou Judiciário. 

A presente Monografia ressalta, então, a importância de que se promova uma 
disseminação seletiva de informações ou acesso a se rviços para o cidadão. 

Justificativa 

Esta monografia possui como base uma revisão de literatura sobre o tema Governo 
Eletrônico. O foco do presente estudo está voltado mais especificamente para uma b reve 
definição do tema, como este vem sendo trabalhado no Brasil e a avaliação de um site de 
nível estadual (Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais), para prestação de se rviços 
públicos e disseminação de informações na Web. 

A discussão sobre este tema ajuda-nos a compreender um movimento que vem 
crescendo imensamente, tendo surgido no Brasil em meados da década de 90, o Gove rno 
Eletrônico. 
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De uma forma geral, pode-se dizer que, na maior parte dos países, os princípios gerais 

que orientam o governo eletrônico, qualquer que seja o seu estágio, são a democratização do 

acesso à informação; a universalização na p restação dos serviços públicos; a proteção da 
privacidade individual e a redução das desigualdades sociais e regionais. 

O governo eletrônico consiste na oferta de serviços e informações em meio eletrônico 

e Internet: de forma contínua (24 horas x 7 dias); de forma integrada; de qualquer ponto; com 
rapidez e resolutividade e principalmente com transparência e controle social. 

A avaliação do portal da Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais, tem 

como objetivo verificar se o site busca facilitar a navegação do usuário pelas informações e no 
uso dos controles. Pois várias pessoas podem ter dificuldade em operar produtos com 
eficiência e eficácia se a navegação e o uso de seus controles não forem fáceis de serem 

compreendidos e manuseados. Ainda, algumas pessoas podem ser incapazes de usar o serviço 

ou de acessar suas informações se sua ap resentação não for compreensível, consistente, 
convencional. 

A navegação na Internet, por exemplo, pode ser facilitada pela apresentação de uma 
introdução ao assunto tratado, sumários, mapas do site, linguagem familiar ao usuário, ícones 
com forma e localização consistentes. 

Facilitar a compreensão do conteúdo infonnacional do se rviço é essencial. Pessoas 
sem treinamento prévio no uso do se rviço, com problemas de memória ou de linguagem 

podem ter dificuldades em acessar e utilizar se rviços complexos. Devido a isto, farei uma 
avaliação aprofundada na analise de conteúdo do site da Assembléia Legislativa. 

Pois utilizar linguagem simples, compatível com o tipo de serviço, público e situação 
de uso, e ainda facilitar a identificação de termos em outros idiomas (para que sejam 
traduzidos por ferramentas auxiliares) são boas medidas para facilitar a compreensão geral do 

serviço. 

Já que há tantas fontes de informação disponíveis na Web, não há razão para escolher 
logo aquelas que não são confiáveis. Para isso, é preciso avaliar a fonte e o próprio conteúdo 
da informação. 
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1 EM BUSCA DE UMA DEFINIÇÃO PARA O TERMO: GOVERNO ELETRÔNICO 

Governo Eletrônico é um conceito novo e, portanto, de difícil detalhamento. Somando 

a isso, o caráter extremamente abrangente do que, hoje, vem sendo chamado de Governo 
Eletrônico. 

Utilizando o conceito de Zweers & Planqué (2001), pode-se dizer que: 

"Governo Eletrônico é um conceito emergente que objetiva fornecer ou tornar 
disponível informações, serviços ou produtos, através de meio eletrônico, a 
partir ou através de órgãos públicos, a qualquer momento, local e cidadão, de 
modo a agregar valor a todos os stakeholders envolvidos com a esfera 
pública ". 

A definição de Governo Eletrônico para Balutis (1999) é feita através da seguinte 
equação: 

"Governo Eletrônico = X [Comércio Eletrônico; Customer Relationship 

Management (CRM); Supply Chain Management (SCM) + Gestão do 

Conhecimento +Business Intelligence (BI) +Tecnologias Colaborativasj" 

Em se tratando de Lenk & Traunmüller citado por JARDIM (2000), quatro 
perspectivas podem, hoje, começar a surgir, acerca de Gove rno Eletrônico, quais sejam. 

1 - A Perspectiva do Cidadão - visando oferecer serviços de utilidade pública ao 
cidadão contribuinte; 

2 - A Perspectiva de Processos - visando repensar o modo de operação dos processos 
produtivos ora existentes no Gove rno, em suas várias esferas, tais como, por exemplo, os 
processos de licitação para compras (e-procurement); 

3 - A Perspectiva da Cooperação - vis ando integrar os vários órgãos gove rnamentais, e 
estes com outras org anizações privadas e não-governamentais, de modo a que o processo 
decisório possa ser agilizado, sem perda de qualidade, assim como evit ando-se fragmentação, 
redundâncias, etc., hoje existentes nas relações ent re  esses vários atores; 
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4 - A Perspectiva da Gestão do Conhecimento - visando permitir ao Governo, em suas 
várias esferas, criar, gerenciar e disponibilizar em repositórios adequados, o conhecimento 

tanto gerado qu anto acumulado por seus vários órgãos. 

"E-Governo é algumas vezes definido, de forma simplista, como se rviços para 
os cidadãos, reengenharia com tecnologia, ou compras via Inte rnet. Outros 
percebem o e-gove rno como uma transformação fundamental do govemo e da 

governança em uma escala não testemunhada desde o início da era industrial. 
Para outros, é o uso da tecnologia para melhorar o acesso e p romover a oferta 

de serviços governamentais para benefício dos cidadãos, parceiros de negócios 

e empregados. De um ponto de vista mais tecnológico, e-gove rno é o uso da 
tecnologia para melhorar o acesso e a ofe rta de serviços governamentais para 

beneficio de cidadãos, parceiros de negócio e empregados" [Tambouris, Gorila 
S. & Boukis, citado por JARDIM (2000)] 

O govemo eletrônico envolve três tipos de transações: G2G (do inglês, Governement 
to Governement) quando se trata de uma relação intra ou inter-governos [Gestão interna —> 
Sistemas Internos (intranet)], G2B (do inglês, Governement to Business) caracterizado por 

transações entre  governos e fornecedores [Integração com a cadeia de valor —> Sistemas 

Estruturadores (extranet)] e G2C (do inglês, Governement to Costumer) envolvendo relações 
entre governos e cidadãos [interação com cidadão —> Portal de atendimento (internet)]. Estas 

transações ocorrem não apenas por meio da Inte rnet, mas também por meio de telefonia 
móvel, televisão digital, call centers e outros tipos de aplicações ligadas aos computado res. 
Em linhas gerais, as funções características do gove rno eletrônico são: 

1. Prestação eletrônica de informações e se rviços. 

2. Regulamentação das redes de informação, envolvendo principalmente governança, 

certificação e tributação. 

3. Prestação de contas públicas, transparência e monitoramento da execução 
orçamentária. 

4. Ensino à distância, alfabetização digital e manutenção de bibliotecas virtuais. 

5. Difusão cultural com ênfase nas identidades locais, fomento e preservação de culturas 
locais. 
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6. e-procurement, isto é, aquisição de bens e se rviços por meio da Internet, como 
licitações públicas eletrônicas, pregões eletrônicos, bolsas de compras públicas 

virtuais e outros tipos de mercados digitais para os bens adquiridos pelo governo. 

7. Estímulo aos e-negócios, através da criação de ambientes de transações seguras, 
especialmente para pequenas e médias empresas 

1.1 As Expectativas do Governo Eletrônico 

Acrescentando, Governo Eletrônico também pode ser entendido através de outras 
taxonomias, tal qual a expressa por Perri (2001), onde Gove rno Eletrônico pode ser entendido 
através das três seguintes direções: 

-' Fornecimento de Serviços Eletrônicos 

Atualmente, a maior parte dos esforços, recursos e atenção política devotados a 
Governo Eletrônico se concentram nessa área. Ela envolve o fornecimento de se rviços de 
utilidade pública para o contribuinte, assim como o relacionamento Governo-Empresas, 
usando as tecnologias da informação e comunicação como p ropiciadoras para tal. 

-∎  Democracia Eletrônica (e-democracy) 

Novas legislaturas, como as da Escócia e País de Gales, estão us ando sistemas de 
votação eletrônica nos seus Parlamentos Locais, assim como há no mundo experiências piloto 
de consulta on-line aos cidadãos. O Brasil vem us ando o e-voting - não sem controvérsias 
acerca da segurança da votação - já há algum tempo, o que o enquadraria nessa tipologia. 

--* E-governance 

Essa é a área menos estudada de Gove rno Eletrônico. Ela incluiria, entre outras 
atividades, todo o supo rte digital para elaboração de políticas públicas; tomada de decisões; 
public choices e workgroup entre os vários gestores públicos de diferentes escalões. 

Como se pode observar, várias definições estão, hoje, associadas ao termo "Governo 
Eletrônico". Sem dúvida alguma, o sucesso de Gove rno Eletrônico anda, passo a passo, com o 
sucesso da reforma do próprio Estado. Em verdade, são dois conceitos complementa re s. 
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Por outro lado, difícil é esperar resultados efetivos, eficazes e eficientes de um 
Governo Eletrônico, se ele não se aproximar das dem andas da sociedade e permitir o 

estreitamento de relações ent re  governo e mundo empresarial. Dessa forma, E-Government e 
E-Business, cada vez mais, tenderão a andar juntos, na busca de uma sociedade mais justa, 

participativa e equânime. 
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2 GOVERNO ELETRÔNICO NO BRASIL 

2.1 Histórico 

A Casa Civil da Presidência da República, através do Decreto Presidencial de 3 de 
abril de 2000, criou o Grupo de Trabalho Interministerial com a finalidade de examinar e 
propor políticas, diretrizes e normas relacionadas com as novas formas eletrônicas de 

interação. Informalmente, esse núcleo de pessoas ficou conhecido como Grupo de Trabalho 
em Tecnologia da Informação - GTTI. 

A criação do GM foi inserida dentro da política do Gove rno Brasileiro de lançar as 
bases para a criação de uma nova sociedade digital. Suas ações reuniram-se com as metas do 
programa Sociedade da Informação, coordenado pelo Ministério da Ciência e Tecnologia. O 
GTTI assumiu o papel de facilitador na busca dos objetivos do programa. 

Por orientação do governo, o trabalho do GTTI, inicialmente, concentrou esforços em 
três das sete linhas de ação do programa Sociedade da Informação: Universalização de 

serviços, Governo ao alcance de todos e Infra-estrutura avançada. 

2.1.1 Universalização de serviços 

Promoção da universalização do acesso à Inte rnet, buscando soluções alternativas com 

base em novos dispositivos e novos meios de comunicação; promoção de modelos de acesso 

coletivo ou compartilhado à Internet; e fomento a projetos que promovam a cidadania e a 

coesão social. 

2.1.2 Governo ao alcance de todos 

Promoção da informatização da administração pública e do uso de padrões nos seus 
sistemas aplicativos; concepção, prototipagem e fomento a aplicações em se rviços de 

governo, especialmente os que envolvem ampla disseminação de informações; fomento à 

capacitação em gestão de tecnologias de informação e comunicação na administração pública. 
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2.1.3 Infra-estrutura avançada 

Implantação de infra-estrutura básica nacional de informações, integr ando as diversas 

estruturas especializadas de redes - governo, setor p rivado e P&D; adoção de políticas e 

mecanismos de segurança e privacidade; fomento à implantação de redes, de processamento 

de alto desempenho e à experimentação de novos protocolos e serviços genéricos; 

transferência acelerada de tecnologia de redes do setor de P&D para as outras redes e fomento 

à integração operacional das mesmas. 

As propostas preliminares do GTTI foram encaminhadas em julho de 2000 à Casa 
Civil, com todas as sugestões para o estabelecimento de um pl ano de ações para o Governo 
Eletrônico. As proposições viriam a ser desenvolvidas e executadas com o esforço conjunto 
dos diversos órgãos da administração pública federal, iniciativa p rivada e sociedade civil. 
Todas as propostas se referiam às novas formas de interação eletrônica e o seu alc ance a todos 
os cidadãos brasileiros, em harmonia perm anente com os objetivos e linhas de ação do 
Programa Sociedade da Informação. 

Assim, o Grupo de Trabalho c riado pelo Decreto, propôs uma nova política de 
interação eletrônica do Gove rno com a sociedade. Os subgrupos criados nas áreas de 
Aplicação, Infra-Estrutura e Legislação propuseram políticas, di retrizes e metas a serem 
alcançadas até 2006. 

Paralelamente aos trabalhos do GTTI, a questão da segur ança da informação estava 
sendo reposicionada no esfera do Governo Federal, de modo a receber um tratamento 
destacado e permanente. Foi elaborado um Decreto que estabeleceu a Política de Segur ança 
da Informação Pública do Poder Executivo Federal, PSIP. Este Decreto instituiu formalmente 
o Comitê Gestor de Segurança da Informação - GSI no âmbito do Gabinete de Segur ança 
Institucional da Presidência da República. 

Desde então, o Governo Federal vem desenvolvendo a PSIP de acordo com as 

diretrizes do Comitê GSI, contando com o apoio técnico/operacional da Câmara Técnica de 
Segurança da Informação do Sistema de Administração de Recursos de Informação e 
Informática - CTSI/SISP. 

A preocupação fundamental do Comitê GSI é a de assegurar a proteção da informação 
do governo e dos cidadãos. Além disso, os trabalhos do Comitê se o rientam pela garantia do 
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direito dos cidadãos à privacidade e o direito à consulta sobre  os dados coletados nos sistemas 

governamentais, previstos na Constituição. 

Entre  as principais atribuições do Comitê GSI está à concepção, especificação e 
coordenação da implementação da infra-estrutura de chaves públicas a serem utilizadas pelos 

órgãos e entidades da Administração Pública. 

Além disso, a Presidência da República assumiu o compromisso de trabalhar no 

âmbito interno do Gove rno Federal a tramitação de documentos eletrônicos a pa rtir de j aneiro 
de 2001. 

Em continuidade aos trabalhos do GTTI, estabeleceu a criação, no âmbito do Conselho 
de Governo, do Comitê Executivo do Governo Eletrônico (e-Gov). 

2.2 Desenvolvimento do governo eletrônico 

O desenvolvimento do governo eletrônico passa, geralmente, por quatro estágios 
diferentes. 

O primeiro estágio consiste na c riação de sítios na Internet para a difusão de 
informações sobre  os mais diversos órgãos e depa rtamentos dos diversos níveis de governo. 
Eventualmente, esses sítios são reunidos em um portal, que neste estágio consiste apenas em 

uma espécie de catálogo de endereços dos diversos órgãos do gove rno. 

No segundo estágio, os sítios passam a também receber informações e dados por pa rte 
dos cidadãos, empresas ou outros órgãos. A comunicação neste caso toma-se uma via de mão 

dupla. O contribuinte pode enviar sua declaração de imposto de renda; são c riados endereços 
eletrônicos para receber reclamações ou sugestões; firmas se cadastram eletronicamente para 
o fornecimento de serviços; dados são transferidos, usando a Internet, de um departamento, 
por exemplo, para um órgão central, e assim por di ante. 

Na terceira etapa, as transações se tornam mais complexas. Neste estágio, são 
realizadas operações como pagamentos de contas e impostos; educação à distância, 
matrículas, marcação de consultas, compras, etc. Em outras palavras, além da troca de 
informações, valores são trocados e se rviços anteriormente prestados por um conjunto de 
funcionários atrás do balcão são agora realizados us ando uma plataforma de rede e uma 
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interface direta e imediata com o cidadão ou empresa. Isto implica adaptações nos p rocessos 
de trabalho 

Na quarta etapa, as adaptações tomam-se mais complexas. Neste estágio do gove rno 
eletrônico, é desenvolvido um portal de convergência de todos os se rviços prestados pelo 
governo. O serviço é disponibilizado por funções ou temas, e não segundo a divisão real do 
governo em ministérios, secretarias, depa rtamentos, etc. Assim, ao lidar com o gove rno, 
cidadãos ou empre sas não precisam mais dirigir-se a inúmeros órgãos dife rentes. É possível 
resolver tudo em um único lugar. 

2.3 Programa Governo Eletrônico 

O Programa Governo Eletrônico consistiu no desenvolvimento de ações para a 
melhoria da prestação de serviços pela Internet, com menores custos e mais qualidade, além 
de maior transparência e estímulo ao controle social. 

O governo eletrônico possuiu facetas bem delineadas dentro do Pl ano Diretor de 
Reforma do Estado, de acordo com a programação estratégica do govemo estabelecida no 
programa "Avança Brasil". A execução do Programa tinha a colaboração de todos os 
ministérios. A melhoria do trabalho inte rno do governo, o aperfeiçoamento da relação com os 
fornecedores (com economia de gastos e menos burocracia) e melhor atendimento ao cidadão 
eram os principais objetivos do governo eletrônico. Isso também implicava em colocar 
serviços na Internet, disponíveis 7 dias por semana, 24 horas por dia. Existem mais de 1.700 

(mil e setecentos) serviços e 21 mil links de informações org anizados no portal Rede 
Governo. 

Os trabalhos desenvolvidos no Programa Governo Eletrônico teve partido do 
pressuposto do aumento da eficiência da Administração Pública na promoção da melho ria das 
condições de vida dos cidadãos. Nesta visão, a administração pública estava voltada para o 
cidadão, desempenhando su as  funções enquanto organização, integrada, eficiente e 

transparente, graças à utilização intensiva das novas formas  eletrônicas de interação. 

Principais objetivos do programa: 

• oferta na Internet de todos os serviços 
• acesso a informações pela Inte rnet 
• convergência e integração das redes e sistemas de informações 
• implantação de infra-estrutura av ançada 
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• utilização do poder de compra do Gove rno 
• pontos de acesso público à Inte rnet 
• fortalecimento da competitividade sistémica da economia 

Principais metas: 
• Serviços e informações na Inte rnet 
• Cartão do Cidadão 
• Central de Atendimento roteados 
• Compras governamentais pela Internet 
• Pontos Eletrônicos de Presença 
• Informatização das ações educacionais 
• Rede Nacional de Informações em Saúde 
• Sistema Integrado de Segurança Pública 
• Portal de apoio ao micro e pequeno ag ricultor 
• Portal de apoio ao emprego 

2.4 Desenvolvimento do Programa Governo Eletrônico 

O E-gov foi desenvolvido com foco no cidadão, com a escolha adequada de tecnologia 
para a transformação dos se rviços, com desenvolvimento permanente dos recursos humanos. 

2.4.1 Foco no Cidadão 

O setor público tem se conscientizado da importância de atender aos cidadãos com 

qualidade, busc ando sempre atender suas expectativas da melhor forma possível, obtendo 

assim urn aumento da demanda, redução do tempo de atendimento e do custo dos serviços 

prestados. A amplitude dos benefícios que podem ser alcançados com o governo eletrônico 

depende do grau de comprometimento com as necessidades dos cidadãos. Os se rviços devem 

estar centrados no cidadão, coloc ando seus interesses como a base de suas atividades. 

2.4.2 Escolha da Tecnologia 

A tecnologia é um fator fundamental para melhorar o desempenho dos se rviços 

oferecidos pelo setor público, porém, muitas vezes representa um obstáculo na relação com o 

cidadão. Para reduzir o efeito deste obstáculo, é necessário selecionar a nova tecnologia a 
partir das necessidades e desejos dos cidadãos, considerando que ela é um meio para  se 

alcançar um melhor desempenho e não um fim. Nem sempre a tecnologia de ponta é o melhor 

recurso a ser empregado. 
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2.4.3 Transformação dos Serviços 

Sem diminuir o papel desempenhado pela Inte rnet, que está de ixando de atuar como 

um centro  de informações e assumindo um papel ativo, agregando valor aos serviços e 

passando a ser uma ferramenta para a renovação das relações governo-cidadão, é importante 
lembrar que os serviços e produtos que venham a ser disponibilizados mantêm gr ande 
interface num primeiro  nível com os demais sistemas informatizados da organização e, de 

modo mais amplo, com todo o aparato administrativo e operacional do governo. Projetos de 
governo eletrônico compreendem ações em todas estas esferas. 

2.4.4 Desenvolvimento dos Recursos Humanos 

Os recursos humanos são a base para um bom atendimento ao cidadão. Dar 
autonomia, treinamento e motivar os funcionários que lidarão diretamente com os cidadãos é 
de fundamental importância, pois garante um melhor desempenho de suas funções. 

2.5 Governo Eletrônico e Gove rno Lula 

Depois dos deveres, é a vez dos di reitos. Essa pode ria ser uma síntese da principal 
diretriz do governo Lula para o e-Gov - a soma de todos os processos internos e se rviços 
prestados pelo governo. Prestes a definir linhas básicas de atuação no campo digital e no 
mundo plugado na Internet, comenta-se que o Brasil avançou suficientemente no uso da 
tecnologia como voto eletrônico, imposto de renda e pagamento de impostos, para fazer o 
cidadão cumprir seus deveres. Agora, a meta é deixar o poder público presente e disponível 
em qualquer lugar e a qualquer momento para os brasilei ros. O governo pretende desenvolver 
mais a área dos direitos e tentar org anizar ferramentas do governo eletrônico para mais 
serviços e atendimento não-presenciais, além de facilitar a vida do cidadão. As áreas a 
sofrerem as primeiras transformações são a saúde, educação e previdência social. 

Não cabe nenhuma crítica ao primeiro modelo. O Estado investiu prioritariamente 
onde poderia arrecadar mais e ter melhor controle do dinheiro. Agora, chegou a hora da 

contraparte e o desafio é simplificar uma estrutura imensa sem deixá-la afastada da 
população. "O Brasil possui quase 300 domínios .gov e oferece mais de 1,7 mil se rviços no 
portal Governo Eletrônico." (B2B Magazine, 2003). 

O Brasil é líder na automatização de serviços públicos, não só na América Latina, mas 
no mundo. Raro é o gove rno que oferece quase todos os se rviços na Internet. Embora a 
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amplitude da esfera federal não se repita em todos os Estados, em São Paulo, por exemplo, há 
iniciativas que já foram elogiadas por políticos ingleses, em especial a área de compras. Olha 
que a Inglaterra é considerada uma das nações mais avançadas na oferta de serviços públicos 
pela Internet. A análise "elogiosa" é bem-vinda, mas não surpreende. O Brasil tem uma ótima 
imagem quando o assunto é governo eletrônico. 

"Dos 72% de serviços públicos colocados na Internet, 48% são meramente 
informativos." (B2B Magazine, 2003). Ainda temos que avançar na área de "deveres" 
exigidos dos cidadãos. Falta, também, integração ent re  as diversas áreas e interatividade 
nessas ofertas. 

Iniciativas que tomam o gove rno mais eficiente e barato estão consagradas. Na cidade 
do Rio de J aneiro ferramentas de Business Intelligence dão transparência à administração 

municipal. Os custos totais da área de educação foram cruzados e hoje é possível fazer urna 
administração mais eficiente e barata, com total abertura para a área de controladoria. É 

gestão da melhor qualidade. Otimiza tempo e custos, o que traz naturalmente melhor 
qualidade nos serviços prestados pela prefeitura. 

Nessa mesma catego ria podem ser enquadradas  as compras eletrônicas. Só em 2002, 

308 pregões eletrônicos movimentaram 56,4 m ilhões de reais, com cerca de 160 mil 

fornecedores. 

Os números não mentem. Comprar pela Inte rnet é extremamente benéfico para o 

governo e, por tabela, para a sociedade. Traz também a v antagem de incluir um número maior 

de empresas  como fomecedoras do setor público, que de outra forma não pode riam participar. 

Mas, mesmo assim, isso é apen as  a ponta do iceberg. A Internet não deve se restringir à 

emissão das informações para a sociedade, mas deve também ser um meio receptor, um canal 

de comunicação interativo, efetivo e perm anente entre o governo e a sociedade. 

Iniciativa excelente e algumas informações estão mesmo disponíveis para os cidadãos. 
Mas, definitivamente, não está na essência do e-Gov. Há aqueles que vêem projetos como 
esses puramente como e-business. Ou seja, o setor público agindo como uma emp resa, que 

procura ser mais eficiente e reduzir custos Em última análise, é algo benéfico para a 

sociedade. Mas  o governo eletrônico pode ser mais. É evidente que não se cobra do novo 
governo uma solução definitiva de um problema tão amplo, após apenas seis meses de gestão. 
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Mas é preciso definir exatamente o significado de gove rno eletrônico e é isso que está se 

fazendo no momento. 

O desafio à frente impôs uma nova estrutura. O Comitê Executivo do Gove rno 

Eletrônico, na sua primeira reunião do Gove rno Lula, maio de 2003, decidiu criar oito 
Câmaras técnicas para a coordenação das iniciativas de governo eletrônico. São elas: 

Implementação do Software  Livre, Inclusão Digital, Integração de Sistemas, Sistemas 

Legados e Licenças, Gestão de Sites e Serviços On-line, Infra-Estrutura de Rede, Gove rno 

para Governo e Gestão de Conhecimento e Informação Estratégica. 

Um dos objetivos da criação das Câmaras será a org anização do Inventário sobre o 

Uso de Tecnologia da Informação - TI no governo definida como prioridade absoluta do e-
gov brasileiro para cumprimento das novas diretrizes estabelecidas. 

Dentre elas, a que tem relação mais óbvia com o governo "petista" é de Inclusão 
Digital. Esse será o alvo das iniciativas do governo. A conclusão em  Brasilia  é que de nada 
adianta uma superestrutura de e-Gov, quando apenas 7% da sociedade brasileira tem acesso à 
Internet. 

A Internet permite que todos possam compartilhar o conhecimento e toma o governo 
mais democrático. Se e-Gov pressupõe cidad ania, o imenso grupo dos sem-computadores está 
com um pé na turma dos sem-cidad ania. Nessa situação, qu anto mais o governo migrar para a 
Internet mais estará longe dos excluídos digitais e pior será a democracia brasileira. 

O quadro complica nas áreas rurais, em que menos de 1% da população tem acesso a 
computador. E ainda mais grave, à medida que cresce a importância da b anda larga no uso 
dos serviços. O governo tem que mudar a arquitetura de informações, diminuindo a 
dificuldade que o cidadão tem para navegar. Não dá pra fazer governo eletrônico sem 
transformar informação digital em política pública. Apoiado nisso, cresce a força de 

iniciativas que tenham a inclusão do maior número de pessoas com o menor gasto possível 
como foco. As organizações não-gove rnamentais deverão ser chamadas para pa rticipar dos 
projetos e pessoas da comunidade serão contratadas para orientar os usuários. 

É a mesma idéia prevista para o maior projeto de acesso público, feito pelos Cor reios, 
o Correiosnet, que prevê monitores recrutados nas comunidades. O projeto deve ser iniciado 
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ainda este semestre. E o cidadão terá até dez minutos de acesso gratuito em sites do gove rno 
federal. 

2.6 Orientação e acesso 

O acesso à Internet é um grande desafio. Mas, mesmo depois de tudo isso re solvido - e 
não é pouco - ainda falta educar a população brasileira. Os mais velhos, por exemplo, não 
têm tanto traquejo para lidar com tecnologia. E pedem tecnologias alte rnativas, como voz e 
vídeo, para facilitar o uso da Inte rnet. 

2.7 0 que pensa o governo 

A mudança de prioridades do governo é tão clara que envolve até os termos utilizados. 
Parte da nova administração gostaria de eliminar o uso de expressões como "e-Gov" e "G2C" 

(Governement-to-Citizen). No lugar, simplesmente Governo Eletrônico e Gove rno para 
Cidadão. Esse tipo de preferência é seguida atentamente pelo mercado de tecnologia da 
informação, interessado nos bilhões de reais que são investidos em cada mandato na 

modernização da gestão pública federal e na introdução da informática no setor público. 
Somente o Fundo de Universalização dos Se rviços de Telecomunicações, caso seja seguida a 

previsão constitucional, traz mais de um bilhão de reais para a inclusão digital na educação. 

O governo é visto como o maior investidor de tecnologia do mercado e, nessa 

condição, dá pistas que quer mudar a regra do jogo. O diagnóstico apresentado pela Sec retaria 

de Logística e Tecnologia da Informação em maio de 2003 indica que há uma forte 

dependência de poucos fornecedores de hardware e software. Do lado do mercado, extrema 

curiosidade sobre a política de tecnologia a ser seguida pelo gove rno. E, até agora, o tema 

mais abordado é a questão do softwa re  livre. Os novos dirigentes acreditam firmemente que é 

possível estimular o desenvolvimento econômico nacional direcionando o poder de compra 

federal para empresas que trabalhem com um novo modelo. É bom destacar que o País paga 
anualmente mais de um bilhão de dólares em licenças de software para empresas estrangeiras. 
Por isso, está previsto para o fim de agosto o anúncio da Política de Softwa re , envolvendo 

quase todos os ministérios e grandes usuários estatais, como Caixa Econômica Federal, e 
Banco do Brasil. 

No próximo capitulo, será analisado um experiência de e-gov, através da avaliação do 
site da ALMG, visando a verificar na pratica, os conceitos até aqui estudados. 
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3 AVALIAÇÃO DO SITE DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS 

GERAIS — ALMG 

A escolha feita pelo site da Assembléia Legislativa (http://www.almg.gov.br)  foi, 

primeiramente, por estar estagiando no local, a quase um ano e meio, e por trabalhar 

diariamente com o site. Em segundo, porque, conforme reportagem publicada no jornal 
"Folha de S. Paulo", do dia 17/10, sobre os sites das várias instâncias do poder público do 
País, o site da Assembléia figura entre as poucas que responderam rapidamente a um e-mail (a 
reportagem testou 112 sites de todo o Brasil e apenas 32 responderam ao e-mail no mesmo 
dia) e constatou também que a Assembléia é a Casa legislativa estadual que mais oferece 

dados sobre seus gastos. 

Como base para a avaliação do site da ALMG, adotei a metodologia elaborada por 
Renata Moutinho Vilela em sua disse rtação de Mestrado "Conteúdo, usabilidade e 
funcionalidade: três dimensões para avaliação de portais estaduais de governo eletrônico na 
web" (2003), onde esta u ti liza três dimensões (conteúdo, funcionalidade e usabilidade) 

distintas para a analise de forma a promover a avaliação dos po rtais estaduais brasileiros para 
prestação de serviços públicos e disseminação de informações na Web. 

Segundo Vilela (2003), a análise da bibliografia sobre avaliação de Websites mostra 
que os enfoques do conteúdo e da usabilidade (facilidade de uso) são imprescindíveis para 
uma avaliação. Pam ela a dimensão da funcionalidade também é imprescindível, pois é esta 

que revelará a existência ou não de um conjunto de funções e suas p ropriedades. 

No presente trabalho foi privilegiada a avaliação em relação à dimensão Conteúdo no 
site da ALMG, em função de ser imprescindível para uma avaliação de websites. O prazo no 
qual foi desenvolvida esta analise, mostrou-se curto para que fosse aprofundada a avaliação 
das demais dimensões. Por esta razão, os demais aspectos (funcionalidade e usabilidade) 
tiveram uma avaliação superficial usando, como base, as heurísticas de Nielsen e a norma 
técnica NBR 13.596/96. 0 modelo proposto pela NBR 13.596 tem por objetivo se rvir de 
referência básica na avaliação de produto de software. 
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3.1 Metodologia 

3.1.1 Listagem de parâmetros e critérios para avaliação da dimensão Conteúdo 

Abrangência/cobertura e Propósito  

• Uma visão geral do portal é oferecida: propósito/missão do po rtal, apropriados à 
missão geral da entidade/órgão; 

• O escopo do portal está claramente colocado: tipo e origem da informação, 

público, datas de cobertura, etc; 
• Os serviços e informações oferecidos estão descritos no portal; 

• Existem links para outras fontes de informação sobre os assuntos abordados; 

• Existe indicação de que o conteúdo está disponível em outros idiomas. 

Atualidade 

• Conteúdo está atualizado. Isso pode ser avaliado através das datas de última 

atualização das páginas e também busc ando por informação que se sabe que foi 

tomada disponível recentemente; 

• Datas da última atualização aparecem nas páginas de conteúdo mais substantivo. 

Metadados 

• Metadados são p rovidos através de 4netatags>em linguagem HTML. 

• Metatags apropriados são oferecidos, por exemplo, título, autor, descrição, 
palavras-chave; 

• Cada página recebe título corretamente. 

Correção  

• Está claro quem tem a re sponsabilidade pela precisão da informação apre sentada; 

• Referências a fontes de informação são feitas de forma precisa; 
• Erros de digitação, grafia e gramática e outras inconsistências não estão p resentes. 

Autoridade/copyright  

• Informações sob re  copyright são fornecidas: identifica a propriedade intelectual do 
site e condições para estabelecimento de links, por exemplo; 
• A menção das fontes de informação apresentada é um procedimento padrão; 
• O responsável pela página está claramente identificado; 
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• Existe um meio de verificar a legitimidade da página, como um número de 

telefone ou endereço postal, através do qual se possa estabelecer contato para mais 

informações (um endereço de e-mail não é o suficiente). 

Objetividade  

• O conteúdo da página inicial (homepage) está de acordo com o propósito/missão; 
• O conteúdo se adequa às necessidades do público-alvo; 
• O conteúdo é escrito em estilo de linguagem clara e consistente que está de acordo 
com o público-alvo; 

• Tom positivo e profissional: evita jargões, humor, acusações. 
• A linguagem não mostra preconceitos: racial, cultural, político, comercial; 
• A informação está livre de publicidade. 

3.1.2 Listagem de parâmetros e critérios para avaliação da dimensão Usabilidade 

As dimensões, funcionalidade e usabilidade, como dito anteriormente, utilizou-se as 
heurísticas de Nielsen e a norma técnica NBR 13.596/96 como base, us ando apenas a 
observação dos seguintes critérios propostos pela por ele. 

Para a dimensão Usabilidade foram considerados cinco parâmetros e critérios. São 
eles: 

Planejamento Visual /Gráfico 

• Existe uma adequação de estilos de fonte e outros atributos de formatação de texto, 
como tamanhos, cores, etc, ao conteúdo da página; 

• Os caracteres encontram- se o mais legíveis possível, levando-se em conta a 
utilização de 
• contraste e cores de pl ano de fundo; 
• A rolagem horizontal da página a 800x600 (tamanho de j anela mais predominante 
na época da execução deste trabalho), é evitada; 
• Os elementos mais críticos da página estão visíveis "acima da dobra" (na primeira 
tela de conteúdo, sem rolar ve rticalmente), no tamanho de j anela mais predominante 
(800x600); 
• O layout permite o ajustamento do tamanho da homepage a diversas resoluções de 
tela; 
• Os logotipos são utilizados criteriosamente; 



25 

Navegação  

• Itens estão agrupados na área de navegação, de modo que as categorias 
semelhantes ou relacionadas estão próximas entre si; 
• Os termos utilizados para definir as opções de navegação de catego rias são claros, 
sendo as categorias diferenciáveis entre  si; 
• Os ícones de navegação são utilizados de forma a efetiva mente ajudar os usuários 
a reconhecer imediatamente uma classe de itens. 

Links•  

• Os Links são claramente diferenciados, de forma a tornar fácil a compreensão de 
seu conteúdo; 

• A presença de links é indicada claramente; 

• São permitidos links coloridos para indicação dos estados visitados e não-
visitados. 

Acessibilidade.  

• Recursos para facilitar a navegação como por exemplo, mapas do site, indicadores 
de novas informações disponíveis, ferramentas de busca etc., estão disponíveis e são 
facilmente identificáveis; 

• A URL é clara ou não apresenta dificuldade de digitação para o usuário; 
• Existe indicação da existência de uma interface humana disponível para dar 

suporte à utilização, caso necessário; 

• O conteúdo do portal pode ser acessado através de outras mídias, como celulares 
ou palm-tops, informando isso aos usuários; 
• O portal oferece recursos espaciais para acesso de pessoas po rtadoras de 

deficiência. 

3.1.3 Listagem de parâmetros e critérios para avaliação da dimensão Funcionalidade 

Serviços;  

• O portal oferece informações e viabiliza a prestação de serviços públicos on-line; 

• O portal possibilita a troca de valores entre o usuário e o Governo, ou seja, permite 
transações formais de pagamento de taxas ou de recebimentos de reembolsos on-line; 

• O portal destina espaço para a disseminação de notícias sob re  as atividades do 

Governo; 
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• O portal destina espaço para a disseminação de informações sobre políticas 

públicas; 

• Está disponível um mec anismo de busca que facilite a requisição de informa mais 

exatas e específicas. 

Comunicarão/Participacão/Feedback; 

• O portal funciona como um ambiente de promoção da Comunicação em dois 
sentidos (Por comunicação em dois sentidos entende-se o real diálogo entre gove rno e 
cidadãos, com verdadeira possibilidade de participação, através de soluções a exemplo 
fóruns, etc.); 
• O portal oferece espaços de cooperação, a exemplo de salas de discussão e chats. 

Privacidade; 

• O portal especifica uma política de p rivacidade e segurança dos dados fornecidos 
pelos usuários. 

Customização/Personalizaç ão• 

• O usuário pode criar uma visão personalizada do conteúdo do portal; 
• O portal pode avisar ao usuário quando um novo conteúdo de seu interesse foi 
inserido 

Esquema de classificação das informações; 

• O portal congrega informações de diferentes sites, não se configurando como um 
catálogo de links 

3.1.4 Definição da pontuação 

Essa etapa tem como efeito, at ribuir pesos para cada parâmetro (Pp) e para cada 
critério (Pc) individualmente, de acordo com Vilela (2003). 0 método de pontuação adotado 
por Vilela foi inspirado na Metodologia para Avaliação de Sistemas adotada pela Prodemge - 
Companhia de Processamento de Dados do Estado de Minas Gerais, com pequenas 
adequações para o contexto do governo eletrônico. 

Para que o processo de avaliação seja efetivo, é fundamental que exista uma 
associação entre uma determinada dimensão e parâmetro a um peso, que represente a sua 
importância relativa na avaliação, e urna  nota, que represente, ao final, o nível de 
amadurecimento do portal. O motivo da adoção desse método de pontuação foi ressaltar a 
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importância de cada critério em relação aos parâmetros e dimensões aqui apresentados, de  
forma a viabilizar uma análise do aspecto avaliado.  

Os critérios de avaliação são organizados em grupos de nível inferior, denominado  
nível 2 (que são exatamente os parâmetros), e os parâmetros são organizados em g rupos de  
nível superior, nível 1 (que é exatamente a dimensão Análise de Conteúdo).  

A nota de um grupo de nível 2 é a média ponderada das notas dos critérios  
pertencentes àquele parâmetro e é representada pela equação 1 a seguir:  

NG2 =S (Pan_  
E(Pc) 

Equação 1 - Nota  de um grupo de nível 2  

onde ■ 62  =Nota de um grupo de nível 2  
Pc  =Peso de um critério c do g rupo  
Nc =Nota de um critério c do g rupo  

A nota de um grupo de nível 1 é a média ponderada das notas dos parâmetros e é  

representada pela equação 2 a seguir:  

NG1 = ~  (PP  ÌC NP)  
E (Pp)  

Equação 2 - No ta  de um grupo de nível 1  

onde NG1 =Nota de um grupo de nível 1  

Pp  =Peso de um parâmetro  
Np  =Nota de um parâmetro  

Os pesos atribuídos às dimensões, parâmetros e critérios refletem os níveis de  

importância coerente dos mesmos e, no caso do presente trabalho, assumiram um dos  

seguintes valores:  

VALOR DO PESO IMPORTÂNCIA OU 
PRIORIDADE 

1 Baixa 
2 Média 
3 Alta 
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Vilela (2003) destacou que a definição dos pesos atribuídos aos critérios de avaliação 

foi feita a partir da consulta a especialistas, que preencheram um formulário de atribuição de 

pesos, cada qual em sua especialidade distinta. Cinco especialistas foram consultados. O peso 

de cada critério é a média simples dos pesos atribuídos por cada um dos cinco especialistas 

consultados. 

Já o peso de cada parâmetro é a média simples entre os pesos finais dos critérios. Os 
valores dos pesos dos critérios, parâmetros e dimensões podem ser confe ridos na tabela de 

apresentação de resultados. 

As notas, por sua vez, refletem a qualidade daquele item e, no presente trabalho, 
assumiram os seguintes valores: 

NOTA SIGNIFICADO 
O item ruim ou incompleto 
1 item regular 
2 item bom 
3 item muito bom 
4 item completo 

Deve-se destacar que em alguns casos não há como pontuar os critérios, uma vez que 
eles se referem à simples questão de estarem ou não presentes nos po rtais. Nesses casos, 

utiliza-se a pontuação O para o Não, ou a pontuação 4 para o Sim. 

No próximo item, será apresentados os resultados obtidos a partir da analise realizada 
no site da ALMG. 



3.2 Apresentação de Resultados 

3.2.1 Análise de Conteúdo 

Quadro  1 — Pesos e notas dos critérios , dos parâmetros e da dimensão Conteúdo, para o site da ALMG 

Característica Parâmetro/Peso Critério Peso Nota 
Nota Final 

do 
Parâmetro 

Conteúdo 
(Peso 3) 

Abrangência/Cobertura e 
Propósito 
(Peso 2) 

Critério 1 3 1 

1,5 
Critério 2 3 1 
Critério 3 3 4 
Critério 4 2 0 
Critério 5 1 0 

Atualidade 
(Peso 3) 

Critério 1 3 4 3,5 
Critério 2 3 3 

Metadados 
(Peso 3) 

Critério 1 2 3 3,6 
Critério 2 3 4 

Correção 
(Peso 2) 

Critério 1 3 3 
3.28 Critério 2 2 3 

Critério 3 2 4 

Autoridade/Copyright 
(Peso 3) 

Critério 1 2 0 

1,6 Critério 2 2 2  
Critério 3 3 0 
Critério 4 3 4 

Objetividade 
(Peso 3) 

Critério 1 3 3 

3 8 

Critério 2 3 4 
Critério 3 3 4 
Critério 4 3 4 
Critério 5 3 4 
Critério 6 2 4 

Nota Final da 

Característica: 

2,94 

29 
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Antes de passarmos a explicação dos valo res apresentados, primeiramente, a nota final 

da caracteristica "Conteúdo", nos confirma que o site da Assembléia Legislativa apresenta 

grande parte dos critérios listados anteriormente. Como podemos comprovar em seguida. 

3.2.2 Propósito das Notas Atribuídas a Cada Critério 

Abrangência/Cobertura e Propósito 

Não é apresentado nenhum propósito/missão do po rtal nem da entidade e o escopo do 

site também não esta bem de finido sendo que por público alvo "subentende-se" que é a 

população mineira. 

A informação é categorizada e dentro de cada categoria existem subdivisões 
facilitando ao usuário o acesso à informação desejada. 

Não há também indicação de data de cobertura do portal sendo as únicas indicações de 
datas, na categoria "Agenda da Assembléia", as datas das notícias disponíveis nas seções 
"Últimas Noticias" e "Acontece Hoje" (Ver FIGURA 1). 

O Site da ALMG apresenta seus serviços e informações tanto na página principal 
quanto no menu na parte esquerda da página, tais como Legislação, PROCON, Audiências 

Públicas e ainda um breve resumo das últimas noticiais, evitando assim que o usuário tenha 
que localizá-las no menu principal. 

Não existem links que levem o usuário à mesma informação que esteja disponível por 
outra fonte. 

Não existe qualquer referência à disponibilidade do conteúdo do po rtal da ALMG em 
outros idiomas. 

Atualidade: 

O conteúdo do site da ALMG está atualizado, essa informação pode ser obse rvada 
através da página principal na qual o conteúdo é disponibilizado com notícias recentes. 

O site não usa como padrão destacar datas de última atualização sendo o indicativo 
desta informação apenas as datas das notícias disponíveis no site. 
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MetaTags:  

Após solicitação de exibição de código fonte da homepage da ALMG constatou-se que 
os metatags apropriados são oferecidos, como o título e a descrição e cada página recebe 
corretamente seu título. Um mesmo título — "Assembléia Legislativa de Minas Gerais" — é 
mostrado aos usuários em todas as páginas abertas, porém em cada página é exibido um sub-
título que indica onde o usuário esta naveg ando. 

Correção:  

É apresentado o responsável pela informação apenas na seção "Últimas Notícias", já 
no restante do site, esta informação não nos é apresentada. 

É informado ao publico que integram o conteúdo da seção "Últimas Notícias" as 
notícias produzidas pela Assessoria de Comunicação da Assembléia Legislativa, a partir da 
cobertura jornalística de todos os eventos da agenda do Legislativo mineiro, das reuniões de 

Comissão, do Plenário, audiências públicas, eventos especiais, entre outras atividades. 

Não foi detectado nenhum erro  nos textos informativos publicados o que revela um 
cuidado na disponibilização do conteúdo. 

Ainda que muito imprecisa as únicas informações que revelam alguma informação 

sobre  propriedade intelectual são o logotipo da Assembléia Legislativa de Minas Gerais e o 

título presente no browser. 

Na seção Ultimas Notícias é apresentado em todas a publicações a fonte e um telefone 
de contato. Nas demais seções isso não é feito. 

O responsável pela página não esta claramente identificado. 

O site contém além do endereço, CEP e telefone da Assembléia Legislativa, é 
informado o telefone de deputados e de toda pa rte administrativa de ALMG. 

Objetividade:  

Todos os serviços oferecidos pela ALMG estão dispostos na página principal. O 
conteúdo está adequado às necessidades do publico alvo juntamente com o estilo de 
linguagem que é clam e conciso. 
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ASSEMBLEIA LEGISLATIVA  
O ESTADO DE MESAS GERAIS  

Fórum Tecnico vai debater Impasses e 
perspectivas da reforma t grafa em minas  
Com o ap3io de it entidades ie trabalhadores, sem-morras,  
da Igreja, além de brçãos rúblicos federais R estaduais,  
Executiva e Ministério PGbli o estaduais, a Msernblaia  
Legislativa realize, de seound 3 a qua rta (24 a 26), o FQRIm  
Técnico 'eettama Agraria em Minas: Impasses e  
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ao Guerreiro Zumbi. P reuniae Sere realizada a requerimento  
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Cecilia Ferramenta, ambas do PT, para homenagear Os  
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FIGURA 1 — Homepage da Assembléia Legislativa para análise do Conteúdo.  
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3.2.3 Usabilidade: 

Existe uma adequação de estilos de fonte e outros atributos de formatação de texto, 

como tamanhos, cores, etc, ao conteúdo da página. Na Página principal, são listadas ultimas 
notícias referentes ao governo de Minas Gerais e da Assembléia Legislativa Cada texto tem 
um título que está em negrito. Logo abaixo do título é colocado um texto que é um resumo da 
notícia. O menu à esquerda da tela é mostrado com um fundo vermelho e com as letr as  dos 
links em branco, conferindo uma fácil legibilidade dos textos fazendo com que o usuário , 

identifique mais rápido a sessão procurada. O menu principal se divide em sub-catego rias  
para melhor distribuição de todo conteúdo do site result ando em um acesso mais rápido à área 

desejada (Ver FIGURA 2). 

Não é necessária a rolagem da tela horizontalmente, a colagem se faz necessária 
apenas verticalmente, mas os conteúdos mais críticos do site (onde estão localizadas as 
informações mais relevantes) estão dentro  da visão da página sem que seja necessária a 

rolagem para visualização. 

O Site foi construído em cima de uma folha de estilo (css) que permite o ajustamento 

do tamanho do mesmo a diversas  resoluções de tela. 

Os logotipos do site são utilizados criteriosamente pois a folha de estilho padronizou 

tal util ização. 

Os Termos utilizados para a navegação são de fácil entendimento. Os ícones de 

navegação não são utilizados de forma a, efetivamente, ajudar os usuários a reconhecer 

imediatamente uma cl asse de itens. 

Os Links não são claramente dife renciados, de forma a tomar fácil a compreensão de 
seu conteúdo, as únicas diferenças para textos comuns são as  mudanças do cursor do mouse 

para uma "mão" ao posicioná-lo sobre o texto que é um link, e o texto passa a ficar 
sublinhado. Não existe nenhum mec anismo de diferenciação de links no que diz respeito a 

página já visitadas e não visitadas. 

Não é oferecido nenhum tipo de busca no site e o sistema de "Mapa do Site" está 
escondido no canto inferior direito da página principal. 
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A URL site é clara, não oferecendo dificuldades para o usuário, que também se rve 

como "guia" para o usuário pois através dela pode-se verificar as seções que estão sendo 

acessadas. 

Não existe indicação da existência de uma interface hum ana disponível para dar 

suporte à utilização, caso necessário. O site não oferece recursos especiais para portadores de 

deficiências. 

A portabilidade do site está resumida a navegadores da Internet (browsers) sendo 

impossível o acesso através de palms, celulares e outras mídias. 

3.2.4 Funcionalidade: 

O portal oferece informações e viabiliza a prestação de serviços públicos on-line. 
Neste site é possível encaminhar sugestões para aprimorar o trabalho do legislativo, consultar 
os relatórios de despesas da assembléia e os demonstrativos da execução orçamentária além 
dos relatórios de atividades do legislativo, encaminhar dúvidas com relação ao PROCON da 

Assembléia, consultar cart ilhas entre outras coisas. 

O portal não possib il ita a troca de valores entre o usuário e o Gove rno, ou seja, não 
permite transações formais de pagamento de taxas ou de recebimentos de reembolsos on-line. 

O portal destina espaço para a disseminação de notícias sobre as atividades do 
Governo e espaço para a disseminação de informações sobre  políticas públicas. 

Não está disponível um mec anismo de busca que facilite a requisição de informação. 

O site não oferece espaços de cooperação, a exemplo de salas de discussão e chats. O 
não site especifica uma política de p rivacidade e segurança dos dados fornecidos pelos 
usuários, pois não é implementado o conceito de sessão de usuário, e informações exclusivas 
de usuários não são requeridas no site, como número de cartão de crédito, CPF e outros 

documentos importantes. 

Não é permitido ao usuário criar uma visão personalizada do conteúdo do site. O site 
por sua vez não consegue avisar ao usuário da publicação ou obtenção de conteúdos que 
sejam do seu interesse. 

O portal não congrega informações de diferentes sites. 
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FIGURA 2 — Homepage da Assembléia Legislativa para análise de Usabilidade e  
Funcionalidade.  
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3.3 Discussão do resultado 

A princípio podemos estruturar o po rtal da Assembléia dentro  do conceito G2C 

(Governement to Citizen) que é relação do Governo para com os Cidadãos. 

Em se tratando da dimensão conteúdo verificou-se no portal da Assembléia 

Legislativa do Estado de Minas Gerais de uma maneira geral, descreve das informações por 

ela disponibilizadas. A própria entidade é responsável pela produção dest as  informações e por 
publicá-las no portal. São fornecidos claramente os dados sobre a origem da informação. 

Percebe-se através da inspeção do po rtal, que ele reúne informações para públicos 
distintos, o que não se ria um erro, desde que a missão e o propósito deste portal estivessem 
claramente definido em sua pagina. 

Um fato importante a ser destacado é que, geralmente, os gove rnos alimentam de 
conteúdos que o próprio governo deseja disseminar, de informações que o governo coleta para 
ele mesmo e toma versões dele disponíveis aos usuários sem preocupar-se em tornar 
disponíveis informações requeridas. O que no caso da ALMG, não é dife rente, podemos 
observar este acontecimento com a disponibilização no site do clipping com as principais 
notícias da ALMG que são publicadas na imprensa. 

Outro diferencial no site da Assembléia é o acesso rápido às informações. Nele é 
possível consultar matérias jornalísticas sobre as  atividades do Plenário, das comissões e dos 
parlamentares, acessar os projetos em tramitação e o b anco de dados de normas jurídicas, 
entre outros serviços. Ao longo dos anos, foi criada uma cultura de permanente 
disponibilização de informações para o cidadão. 

Os principais serviços disponíveis pela ALMG para os cidadãos são: Informações 
sobre  deputados, representação partidária, Mesa Di retora e lideranças, ordem do dia do 
Plenário, editais de convocação, resultados das reuniões; pesquisa ao "Diário Oficial" do 
Estado desde janeiro de 1994. 

Em relação a transparência a ALMG disponibiliza consulta a relatórios de despesas e 
demonstrativos de execução orçamentária, e de atividades do Legislativo; informações sob re  
remuneração dos deputados e custeio; despesas com pessoal; pesquisa de licitações em 
andamento. 
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A precisão como critério de avaliação tem o objetivo se assegurar que a informação 
apresentada na página web é realmente cor reta, atualizada, baseada em fatos, suficientemente 
detalhada, exata, completa e consistente. A informação obtida na Inte rnet deve ser 
confrontada com informações de outras fontes, a fim de checar sua veracidade. Entender a 
motivação que levou em autor a publicar alguma informação na Web e identificar seu 
público-alvo, delimitando, assim o propósito e o escopo da informação. São aspectos 
importantes para determinar se aquela informação é ou não ap ropriada para as necessidades 
do usuário. 

Quanto à atualização da informação, nem sempre é possível identificar quando a 
página web foi criada e/ou atualizada. Ainda não há uma cultura na Internet de informar ao 
usuário quando a informação foi atualizada pela última vez. Uma boa fonte de informação é 

aquela que se dirige ao usuário com moderação e objetividade, ap resentando argumentos 

racionais, isentos de contradições, sem tentar envolvê-lo emocionalmente, e m antendo, na 

medida do possível, a neutralidade. A falta de precisão pode, então, ser percebida pelo tom ou 
estilo do texto, falta ou desatualização de data no documento, generalizações vag as , 

afirmativas exageradas, inconsistências no próprio texto, e ainda por pontos de vista 
flagrantemente tendenciosos. 

A cada dia aumenta a quantidade de informação disponível na Inte rnet, desde 

opiniões, fatos, interpretações, estatísticas, até listas de produtos e publicidade. Qualquer um 

com acesso a um servidor web e alguns conhecimentos básicos de hipertextos, é capaz de 

publicar informação na web, sem passar por qualquer tipo de revisão ou avaliação de 
qualidade. Os motivos estes que levaram o autor, c riador ou divulgador da informação a 

publicá-la na Internet também são variados: informar, persuadir, vender, apresentar um ponto 

de vista ou ainda estimular novos pensamentos e crenças. Enfim, pode-se encontrar de tudo na 
Internet, do  "lixo  ao luxo", do superficial ao detalhado. 
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4  CONCLUSÃO 

Realizado o levantamento bibliográfico, a discussão do tema Gove rno Eletrônico e a 

avaliação do portal da Assembléia Legislativa, baseada nos critérios propostos por Vilela, e 

como esta, pude notar o quão é complexo e perseverante a subjetividade presente no processo 
de inspeção de site governamental. 

A subjetividade esteve bastante presente para mim, no momento de atribuição de notas 
aos diversos critérios durante a analise de conteúdo do portal da Assembléia. Em algumas 
situações, a atribuição de notas se limitava simplesmente à situação de `presença' ou `não 

presença' de certos atributos no portal, tornando-se assim, bem mais fácil à at ribuição de 
notas. Mas em outros momentos, tratava-se de at ribuir uma nota que revelasse o grau de 

qualidade de determinado critério, havendo um aumento ou diminuição sucessiva e gradual de 
um ponto para cada classificação. 

Embora a limitação acima estivesse p resente constantemente no trabalho, o objetivo 
deste foi alcançado, verificando se que o portal da Assembléia Legislativa está utiliz ando as 
potencialidades apontadas pela literatura Sob re  as características mais marcantes, na inspeção 
do portal, foram suas  forças e fraquezas notadas a partir desta avaliação. Deste modo, 
cumpriu-se o objetivo proposto. De uma forma geral, a pesquisa propiciou um conhecimento 
bastante amplo sobre o tema Govemo Eletrônico e, mais especificamente, sobre o uso dos 

portais na Web dentro deste contexto. 

Falou-se muito durante o trabalho, que as ações de Govemo Eletrônico e o 
desenvolvimento dos portais na Web prometem mudar a forma na qual o cidadão interage 
com o governo. Mas isso só faz sentido sabendo-se, de fato, o que o cidadão quer, o que ele 
espera dos governos, quais são suas principais preocupações. Essa é uma ampla área de 
pesquisa a ser desenvolvida no Brasil, de identificação das necessidades informacionais do 
cidadão usuário dos portais de e-gov. 

Outro tema muito importante é a questão da exclusão digital e das possíveis medidas a 
serem adotadas pelo atual e próximos governos para tratar o fato. Está claro que é 
fundamental pensar sobre as melho re s formas de tomar disponíveis informações e se rviços 
para o cidadão na Web, sob re  como util izar as potencialidades da Inte rnet para promover 
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novas  formas de interação entre  o governo e cidadãos, mas também deve estar muito claro 
que ações práticas e urgentes devem ser dirigidas a urna significativa parcela da população 
que está cada vez mais excluída da pa rticipação por não ter acesso aos recursos da tecnologia 
da informação. 

Após o início da década de 90, juntamente com o surgimento do Gove rno Eletrônico, a 
preocupação com a qualidade da informação ofertada na Inte rnet suscitou vários estudos na 
área de Ciência da Informação, os quais discutem a origem de um novo mercado de trabalho 
para o profissional da informação, ao assumir o papel de avaliador, revisor e filtrador da 
massa de informações disponíveis na rede. 

Finalizando, pode-se concluir que é fato que o fenômeno dos gove rnos eletrônicos 
poderá mudar a forma de intenção ent re  os governos e cidadãos, o que ainda não parece ser 
uma realidade brasileira, e que esse fenômeno avança em urna velocidade impressionante, 
impulsionado pelas tecnologias  disponíveis e em desenvolvimento. 
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