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“(...) um indivíduo participa da vida social 
em proporção ao volume e à qualidade das 
informações que possui, mas, 
especialmente, em função de sua 
possibilidade de acesso às fontes de 
informação, de suas possibilidades de 
aproveitá-las e, sobretudo, de sua 
possibilidade de nelas intervir como 
produtor do saber.” 

Marilena Chauí (1980) 
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INTRODUÇÃO 

 

Avaliar o Capital Intelectual presente em páginas web das 

Assembléias Legislativas do Brasil é o objetivo do nosso trabalho. A idéia 

surgiu da tese de doutorado de Queiroz (2003), em que o autor analisa a 

importância da gestão de ativos intangíveis no setor público e mostra como 

as novas tecnologias de informação permitem a incorporação, neste setor, 

de indicadores de Capital Intelectual. A partir disso, ele desenvolveu um 

modelo para avaliação do Capital Intelectual de Tribunais de Contas e o 

aplicou na análise de páginas de municípios espanhóis. 

 

Na primeira parte do trabalho, que compreende as seções 2 a 4, 

abordamos três pontos: Democracia e Poder Legislativo; Internet e Governo 

Eletrônico; e Capital Intelectual. 

 

De início, analisamos a relação entre democracia e Poder Legislativo e 

como a informação é um dos pressupostos para a participação efetiva, que 

leva à cidadania. Discorremos, ainda, sobre a importância da produção e 

disseminação das informações pelas casas legislativas, como forma de 

ampliar a participação e o controle social sobre o Estado, mostrando que o 

maior controle democrático dos serviços públicos e a maior participação dos 

diversos segmentos podem ser ferramentas para aumentar a eficiência 

decisória no Poder Legislativo. 

 

As diferentes definições de Governo Eletrônico e a forma com que as 

tecnologias de informação e comunicação (TICs) têm exercido pressão 

sobre os Governos, na busca pela eficiência e legitimidade, foram temas 

discutidos em seguida. Analisamos como a Internet pode ser usada por 

governos que têm foco na democracia, para otimizar a formação de 

consensos deliberativos, disseminar informações e estimular a participação. 

Na visão de diversos autores, mostramos como o uso das TICs por 

parlamentos, chefes de estado/governo e representantes eleitos têm se 

baseado muito mais na prestação de serviços que no fortalecimento da 

democracia. 
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Mostramos, finalmente, como a aquisição, armazenamento, 

processamento, avaliação e disseminação da informação adquiriram 

importância crescente na sociedade atual, freqüentemente chamada de 

“Sociedade da Informação”. Informação que, segundo alguns autores, seria 

um dos ativos intangíveis - senão o principal deles - que formam o Capital 

Intelectual das organizações. Mostramos, ainda, que muitas vezes os 

conceitos de Capital Intelectual e de Gestão do Conhecimento são 

confundidos; discorremos sobre a classificação dos ativos intangíveis e 

apresentamos modelos e indicadores para medição de Capital Intelectual. 

  

Na segunda parte do trabalho, seções 5 a 7, apresentamos a 

metodologia adotada para a avaliação do Capital Intelectual nas home 

pages de assembléias legislativas. A definição do objeto - as páginas de 

Internet das 27 casas legislativas estaduais -; as etapas do trabalho; os 

critérios para elaboração do questionário usado na pesquisa; o período de 

análise e os aspectos analisados estão explicados nesse capítulo. 

 

Mostramos, entre outras coisas, como adaptamos o modelo usado por 

Queiroz (2003) na análise de páginas de municípios espanhóis. O autor 

considerou cinco indicadores: Capital Humano, Capital Estrutural, Capital 

Relacional, Qualidade e Transparência. No presente trabalho, ao invés dos 

cinco indicadores, optamos por analisar quatro deles, subdivididos da 

seguinte forma: 

 

• Capital Humano - Área Parlamentar; Área Parlamentar e 

Administrativa; e Área Administrativa; 

• Capital Estrutural - Área Parlamentar e Área Administrativa; 

• Capital Relacional - Interatividade, Prestação de Serviços, Imagem 

e Usabilidade; 

• Transparência - Atividades Parlamentares e Atividades 

Administrativas. 

 

A partir da análise preliminar das home pages, foi elaborado um  

questionário com 54 perguntas para verificação da existência de 

determinados tipos de informações ou de serviços. A cada pergunta foi 
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atribuído um peso, proporcional à relevância do ativo analisado. As 

respostas obtidas a partir da aplicação dos questionários foram 

encaminhadas aos responsáveis pelas páginas web das casas legislativas, 

para verificação e validação. Foi dado um prazo para as respostas, para que 

possíveis falhas de observação pudessem ser corrigidas. 

  

É importante ressaltar que a análise não contemplou a funcionalidade 

das páginas nem elementos como estrutura de informação, navegabilidade 

e estética. As perguntas foram objetivas e não avaliaram, ainda, a 

qualidade das informações e/ou serviços prestados. Analisamos, porém, 

aspectos fundamentais de usabilidade, como a existência de mapa do site, 

mecanismos de busca, dicas de pesquisa em bancos de dados e facilidade 

de contato do cidadão com a instituição ou parlamentar via web. 

 

A partir da pontuação obtida pelas Assembléias, elaboramos um 

ranking geral, de acordo com as notas totais obtidas em Capital Intelectual, 

e várias análises setorizadas.  
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1 DEMOCRACIA E PODER LEGISLATIVO - A INFORMAÇÃO NO 

DESENVOLVIMENTO DA CIDADANIA 

 

O debate acerca da democracia, embora amplo e por vezes retórico, 

não se torna desqualificado e, portanto, é sempre tema central do debate 

político, principalmente no Brasil – cuja constituição consagra o estado 

democrático de direito. Para Cavagnari Filho (1993), a relevância de tal 

debate repousa, sobretudo, na análise dos seus princípios básicos: da 

maioria, do pluralismo, da representação, da alternância no poder e da 

cidadania.  

 

Dentre os elementos básicos citados pelo autor, a cidadania e a 

representação destacam-se como princípios orientadores da democracia. A 

questão da cidadania diz respeito, sobretudo, ao espaço dado à sociedade 

civil no processo de decisão política e também ao direito de todo cidadão 

ser considerado como um igual em face de toda escolha coletiva. A 

representação, por sua vez, é efetivada através da existência do Poder 

Legislativo – local ou instrumento onde a cidadania se concretiza de forma 

institucional. 

 

Dentro desse processo, é preciso considerar que a participação 

inerente à cidadania exige, entre outras condições, a presença de um 

cidadão bem informado. A informação concorre para o exercício da 

cidadania na medida em que o operacionaliza. 

 

Targino (1991), citando Aristóteles, diz que “um homem só é 

realmente um homem, quando pode exercer sua faculdade de julgar, para 

realizar escolhas éticas, tanto em relação a seus próprios atos, como em 

relação à comunidade em que vive”. A autora conclui que, nesse contexto, a 

cidadania é compreendida enquanto dimensão pública da participação dos  

homens na vida social e política. 
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Marshall1, citado por Bemfica (1997), apontou três elementos 

constitutivos dos direitos da cidadania: 

 Os direitos civis representam os direitos do indivíduo na sociedade 

e garantem as liberdades individuais; 

 Os direitos políticos permitem a participação do exercício do 

poder, mediante o voto ou investido de autoridade, como representante 

eleito; 

 Os direitos sociais  referem-se ao direito a usufruir bem-estar 

social e econômico, de acordo com padrões que garantam a dignidade 

humana. 

 

A autora considera que, seguindo a tipologia de direitos estabelecida 

por Marshall, o direito à informação não é passível de uma classificação 

imediata. Esse seria um misto dos três tipos de direitos (civis, políticos e 

sociais), podendo ser considerado um direito difuso. 

 

A apreciação do direito à informação como um aspecto relevante da 

cidadania resultou do desdobramento de princípios constitucionais mais 

amplos, como o direito à liberdade de expressão e às fontes alternativas de 

informação. 

 

Segundo Bemfica, “No Brasil, o direito à informação encontra-se 

associado às “garantias fundamentais do cidadão” da Constituição brasileira 

de 1988, resguardando aspectos civis da privacidade e da liberdade de 

opinião, ameaçados pelo poder invisível do segredo governamental.”  

 

A informação é, portanto, um dos pressupostos básicos da cidadania, 

que é, por sua vez, um dos pressupostos da democracia. 

 

A percepção da distância entre ideais democráticos e regimes 

democráticos nas sociedades reais, levou Robert Dahl (1989)  a cunhar o 

termo poliarquia como alternativa para superar os limites analíticos no 

estudo das organizações políticas reais. Através desse conceito, ele 

                                                 
1 MARSHALL, T. H.  Cidadania, classe social e status.  São Paulo: Zahar, 1967.   
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introduziu a idéia de graus de democracia – entendida como efetivação da 

soberania popular e igualdade política – e se propôs a abordar as condições 

de sua maximização – e identificar o conjunto de especificidades das 

organizações classificáveis como democráticas. 

 

Entre as características identificadas, uma se refere ao procedimento 

para seleção de uma alternativa política em meio a várias; a outra se refere 

ao peso atribuído às preferências dos diversos membros da organização 

social. A partir daí, nas organizações democráticas, a alternativa 

selecionada é “mais preferida” pelos membros e o peso das preferências é o 

mesmo para todos. Decorre daí a Regra de Maioria que estabelece que, 

entre várias alternativas, a escolhida é a preferida pelo maior número de 

membros.  

 

Para que se afirme estar sendo aplicada a Regra de Maioria, Dahl 

estabelece algumas precondições da poliarquia a serem cumpridas, das 

quais vale ressaltar a que afirma que “todos os indivíduos devem possuir 

informações idênticas sobre as alternativas”. Tomando como referência essa 

condição estabelecida pelo autor, podemos afirmar que a informação é 

elemento de extrema relevância para efetivar e viabilizar tal condição. 

 
Pedro Demo (1991) também ressalta a importância, em especial do 

controle democrático, na viabilização do acesso “incondicional e irrestrito” 

aos serviços públicos específicos do Estado enquanto “equalizador de 

oportunidades”. 

 

Do ponto de vista processual, o controle pode ser entendido como um 

conjunto de atividades relativas ao estabelecimento de padrões de 

desempenho, sistemas de feedback de informações, comparação entre o 

desempenho efetivo e os padrões pré-fixados e adoção de medidas 

corretivas. 

 
O acesso às informações governamentais assume, então, as 

condições de pré-requisito para o controle. 
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Percebe-se claramente a relevância dos mecanismos de informação 

na vida política e nas relações entre Estado e sociedade. 

 

  Marques Júnior, Pimenta e Faria (2000), citam Souza2, que afirma 

que “a informação é matéria-prima fundamental da ação política, do 

trabalho cotidiano dos movimentos populares.” 

 

Esses autores apontam problemas em relação ao acesso à 

informação, que não ocorre em condições iguais para todos os segmentos 

da sociedade. Consideram que cabe às instituições públicas, principalmente 

àquelas interessadas na promoção da cidadania, a tarefa de colocar as 

informações à disposição da sociedade. 

 

Nas democracias representativas, o parlamento é um espaço natural 

e obrigatório para a produção de consensos e para as definições de regras 

legais e, deve ser visto como uma das formas de expressão da sociedade 

civil. Não há como garantir a qualidade da democracia, expandir mercados, 

favorecer a sociedade civil ou lutar contra as desigualdades sociais sem a 

existência de parlamentos fortes e atuantes. Fica evidente, por si, a grande 

utilidade que o acesso à informação poderia ter na realização desse objetivo 

geral. 

 

As casas legislativas, enquanto instituições democráticas, devem 

disponibilizar para a sociedade as informações acerca dos projetos 

apresentados, pareceres, reuniões de comissões, discursos dos 

parlamentares, etc. Essas informações podem ser disponibilizadas de 

diversas maneiras, desde a implantação de mecanismos que permitem ao 

cidadão participar e intervir no trabalho Legislativo, até a construção e 

manutenção de um site na internet. 

 

Todavia, no Brasil, as casas legislativas apresentam estruturas 

variadas enquanto fornecedoras de informações. Se de um lado algumas 

apresentam audiências públicas, projetos de participação popular, escolas 

                                                 
2 SOUZA, Herbert.  A estratégia da informação.  R.  Educ. AEC, Brasília, v. 20, n.  79, p. 63- 
   66, jul./dez. 1991. 



 14 

do Legislativo e canais diretos com o cidadão; outras sequer implantaram 

um site na Internet. 

 

A oferta de serviços e procedimentos relacionados com o acesso às 

informações é um problema relativamente complexo da agenda política do 

Legislativo e, especialmente, para as políticas públicas, em função do grau 

de complexidade da estrutura administrativa, do custo elevado das 

tecnologias e do grande volume de informações com o qual o cidadão tem 

que lidar. 

 

Ao analisar esse aspecto, Bemfica (1997) ressalta que entre as 

dificuldades para o efetivo acesso às informações, incluem-se as que se 

relacionam à conformação de um sistema de informações e à sua 

operacionalização a partir de uma estrutura  fortemente burocratizada que, 

como Weber3 salientou, “busca aumentar a superioridade dos que são 

profissionalmente informados, mantendo secretos seus conhecimentos e 

intenções”. 

 

As dificuldades relacionadas ao processo informacional do setor 

governamental reduzem as chances de provimento efetivo do direito à 

informação e limitam sua contribuição para o controle social do Estado no 

Brasil e para a ampliação da participação popular no governo. 

  

A superação dessas dificuldades, segundo Bemfica (1997) depende, 

entre outros fatores, do estabelecimento de uma correlação de forças na 

sociedade, capaz de promover um conjunto de políticas públicas que se 

contraponham ao processo de ampliação das desigualdades sócio-

econômicas e possibilitem o exercício da democracia para além dos seus 

marcos operacionais, ou seja, enquanto  “método de produção de governo” 

utilizado pelas elites, na sua competição pelo direito de tomar decisões e 

implementar políticas.  

 

                                                 
3 WEBER, Max. Ensaios de sociologia. Rio de Janeiro: Zahar, 1982. p. 269. 
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Toda e qualquer decisão política de tornar as informações 

governamentais acessíveis implica a redistribuição do poder e autoridade, o 

que não se realiza sem perdas para aqueles que detém o privilégio da 

informação. Sem contar as alterações na cultura do ambiente de trabalho, 

no aparato Legislativo e nas suas estruturas institucionais. 

 

Dessa forma, o aprimoramento dos mecanismos de acesso à 

informação implica em uma ação pública inovadora, na medida em que 

viabilizam os meios para ampliar a participação e o controle social sobre o 

Estado e, ao mesmo tempo, podem ser utilizados para aumentar a 

eficiência decisória intragovernamental e do próprio Legislativo, através da 

sua contribuição para a melhoria do processo informacional nessas esferas 

do Poder. 
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3  A INTERNET 

 

A importância que as tecnologias de informação e comunicação 

(TICs) adquiriram nos últimos tempos levou ao uso do termo “Sociedade da 

Informação” para caracterizar a nossa sociedade. Como vimos, a 

informação é fundamental na ação política e um dos pressupostos para a 

democracia. Ao lado disso, a disseminação do conhecimento e o estímulo à 

participação levam diversos teóricos a afirmar que as TICs podem levar ao 

aumento da eficiência dos processos decisórios dos governos. Fishkin 

(2002), por exemplo, acredita que as possibilidades democráticas podem 

ser influenciadas pelas novas tecnologias, “uma vez que estas têm a 

capacidade de mudar a maneira pela qual as pessoas, em grande número, 

interagem e se comunicam”.  

 

O autor procura mapear as principais formas alternativas de 

democracia que podem ser implementadas pela Internet e discutir quais os 

valores que podem ajudar a tornar reais aquelas formas democráticas. Ele 

classifica em duas as formas de opinião pública que estão sendo expressas: 

 

  Opinião pública bruta - expressa o que a opinião pública de fato 

pensa, considerando-se que esta opinião pública geralmente se vê sujeita a 

condições desfavoráveis de reflexão sobre as questões; 

  Opinião pública refinada - aquilo que a opinião pública pensaria 

sobre uma questão, caso obtivesse melhores condições de reflexão. A 

opinião é refinada se for o produto de um debate que a exponha a um 

amplo leque de pontos de vista alternativos baseados em argumentos 

sinceros e em informações exatas. 

 

Embora seja inegável o impacto das tecnologias de informação e 

comunicação (TICs) na sociedade atual, a forma como os novos recursos 

influem nas relações entre Estado e sociedade tem sido alvo de críticas e 

reflexões, principalmente de estudiosos preocupados com a reprodução de 

desigualdades em função do acesso precário às TICs, especialmente a 

Internet, por grande parte da população mundial. É o que ressalta 

Corgozinho (2003), ao lembrar que a melhoria das relações entre Estado e 
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sociedade será impossível se não houver a universalização do acesso aos 

benefícios advindos das novas tecnologias.  

 

Citando Tesoro (2003), o autor lembra que a eficácia da interação 

entre Estado e a comunidade nos processos mediados por computador, tais 

como o governo eletrônico, são dependentes de outros fatores, como a 

atuação dos dirigentes político-burocráticos nas instituições, que definem a 

qualidade dessas relações.  

 

3.1  E-governo 

 

O governo eletrônico é definido pelo Banco Mundial como o uso, pelas 

agências governamentais, de tecnologias de informação que têm a 

capacidade de transformar as relações com os cidadãos, os negócios e 

outros braços do governo. 

 

Para Bemfica (1997), o termo refere-se ao uso, pelo setor público, 

das tecnologias de informação e comunicação (TICs) como recurso para  a 

prestação de serviços, comunicação interativa e disseminação da 

informação governamental, bem como para as transações comerciais com o 

setor privado e para a agilização das comunicações e integração de bases 

de dados, no âmbito intragovernamental e entre as distintas esferas de 

governo. 

 

Por outro lado, Martin Ferguson (2002) citando relatório do Gartner 

Group4, defende que qualquer definição de governo eletrônico e a análise de 

seus progressos precisam incorporar dois componentes: a governança 

eletrônica (e-governance) e a prestação eletrônica de serviços.  

 

A governança eletrônica é entendida pelo autor como a união dos 

cidadãos, pessoas-chave e representantes legais para participarem junto ao 

governo das comunidades por meios eletrônicos. A prestação eletrônica de 

                                                 
4 GARTNER GROUP. Singapore’s e-government initiative. p.2 
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serviços compreende a garantia e prestação de serviços do governo por 

meios eletrônicos.  

 

Assim, os impulsionadores do governo eletrônico seriam o 

crescimento das expectativas dos clientes, a globalização e progresso 

tecnológico e a reforma/re-invenção do governo. Ferguson (2002) ressalta 

que os consumidores de serviços do governo esperam cada vez mais que 

estes sejam de fácil e rápido acesso e que ofereçam uma resposta mais 

imediata. Cidadãos estão exigindo que os governos relacionem-se mais 

abertamente com eles. 

 

A noção de que as expectativas crescentes dos clientes/cidadãos 

força os governos a melhorarem a prestação de serviços e os obriga a uma 

resposta mais imediata às demandas populares coincide com o pensamento 

de Eisenberg e Cepik (2002). Os autores usam o termo “déficits 

institucionais”, definido como crises de eficácia ou legitimidade vivenciadas 

por uma instituição, que exigem a reforma de normas e procedimentos a 

fim de retornar a uma modalidade eficiente. Eles demonstram que a 

sociedade da informação produz impactos básicos sobre as democracias 

semiperiféricas.  

 

O primeiro impacto, segundo os autores, é que uma economia 

baseada em conhecimento produz necessariamente a transformação do 

acesso aos recursos políticos. Eles ressaltam que, em uma economia onde 

os principais ativos são conhecimento e informação, a conseqüência é que a 

luta pelo acesso privilegiado a esses ativos torna-se mais aguda. 

 

“(...) A informação e o conhecimento gerado pelas instituições 
políticas, que sempre tiveram importância nos processos econômicos, 
passam a ter um papel maior devido à sua grande participação no 
valor agregado final dos bens.” 

 

O segundo impacto refere-se à transformação das práticas de 

informação, fornecimento e processamento de serviços por parte do Estado, 

a partir das inovações tecnológicas. Os autores lembram que, se por um 

lado a circulação mais acelerada do conhecimento e do processamento de 
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dados reduz os custos dessas práticas do Estado - o que aumenta 

potencialmente sua eficiência e sua capacidade de monitoramento social - 

em contextos democráticos também cria novas demandas sobre as 

instituições políticas que precisam se legitimar periodicamente.  

 

O terceiro impacto refere-se à nova sociabilidade permitida pelas 

redes, o que também transforma as instituições e práticas políticas. 

 

Uma maior capacidade de fornecimento de serviços eficientes e 

informação aumenta a demanda por serviços eficientes e informação 

transparente. Um  Estado onde haja mais conhecimento e informação 

aumenta também a necessidade de utilização mais criteriosa da informação 

compilada pelo Estado. Eisenberg e Cepik (2002) ressaltam, ainda, que 

essas questões tornam-se mais evidentes pela importância crescente que 

conceitos como governança, prestação de contas e empowerment têm na 

atualidade. 

 

A governança, segundo os autores, significa a capacidade dos 

criadores de políticas de implementar projetos que sejam, ao mesmo 

tempo, eficazes com relação às metas estabelecidas e que respondam às 

demandas da sociedade. A prestação de contas permite que os cidadãos 

possam discernir os governos representativos dos não representativos, 

trazendo sanções contra eles de maneira apropriada, apoiando os que têm 

um bom desempenho e retirando os que falham.  Empowerment inclui as 

grandes questões associadas ao conceito de democracia, que exigem um 

esforço permanente das instituições políticas para tornar mais participativos 

os processos de elaboração de políticas e os atores, especialmente os 

marginalizados, mais capazes de utilizá-los.  

 

Eisenberg (2000) defende que o ponto de partida para uma reflexão 

sobre o papel político da Internet deve ser como utilizar a rede para 

otimizar a formação de consensos deliberativos. Segundo ele, as visões 

otimistas sobre o impacto do meio sobre a política parecem precipitadas, 

mas é inegável que haverá algum impacto. Como criar mecanismos 

participativos institucionalizados e como construir, a partir dessa integração 
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deliberativa consensual, instituições que facilitem isso e coíbam ações em 

direção contrária deve ser a preocupação central dos estudos políticos, 

segundo ele. 

 

Como as casas legislativas estaduais estão usando a Internet para se 

aproximarem da sociedade, o que oferecem de informação e que 

ferramentas criaram para ouvir e discutir questões de interesse do povo são 

questões que permearam o nosso trabalho. Neste sentido, na  definição de 

Governo Eletrônico dada por Tesoro (2003) encontramos aspectos mais 

condizentes com seu uso pelas casas legislativas. Segundo o autor, e-

governo é o nome dado ao uso das Tecnologias de Informação e 

Comunicação (TICs) para melhorar as atividades e prestações de serviços 

de organizações do setor público. Todas as atividades dessas organizações 

se desenvolveram em três áreas: melhora dos processos governamentais 

(“e-administration”), interação com a cidadania (“e-citizens” e “e-services”) 

e vínculos com as organizações da sociedade (“e-society”).  

 

Na nossa visão, a área mais afim com o Poder Legislativo seria a 

interação com a cidadania. Segundo o autor, essa área estende-se aos 

seguintes aspectos:  

 

 comunicação com os cidadãos: proporcionando informação suficiente 

sobre as atividades do setor público e mostrando disposição para responder 

a qualquer consulta sobre suas decisões e ações (accountability); 

 participação cidadã: aumentando o interesse, o envolvimento e a 

participação ativa dos cidadãos nas decisões e ações do setor público; 

 desenvolvimento de serviços: melhorando a qualidade, a 

acessibilidade, oportunidade e o custo dos serviços fornecidos pelo setor 

público. 

 

Corgozinho (2003) destaca, também, algumas vantagens do uso das 

TICs no processo legislativo, como a informatização de todo o trabalho 

legislativo, com os benefícios da rapidez, eficiência, objetividade, segurança 

e transparência; o acesso a grande volume de informações disponíveis em 

praticamente todo o mundo, relevantes para os temas que estejam em 
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debate; a informação à população interessada nos trabalhos da instituição e 

a ampliação da participação no processo de tomada de decisões pelo 

aproveitamento da Internet - interatividade. 

 

 Para Steven Clift (2003), “e-democracia é um conceito que 

facilmente se perde nas nuvens”. A definição do termo dada por ele é a 

seguinte: uso das tecnologias de informação e comunicação por “setores 

democráticos” nos processos políticos das comunidades locais, 

estados/regiões, nações e no âmbito global. Segundo o autor, os “setores 

democráticos” incluem os seguintes atores democráticos: governos, 

autoridades eleitas, mídia (e portais), partidos políticos e grupos de 

interesse, organizações da sociedade civil, organizações governamentais 

internacionais e cidadãos/eleitores. 

 

Na visão de Clift, há um atraso significativo no uso das TICs por 

parlamentos, chefes de estado/governo e representantes eleitos. O autor 

destaca que os governos têm se preocupado primeiro com a prestação de 

serviços - com o argumento às vezes enganoso da diminuição de custos - e 

depois com a democracia. O foco do governo eletrônico em serviços não 

significa, porém, segundo o autor, que a democracia eletrônica não esteja 

ganhando atenção crescente em alguns governos.  

 

Decisões governamentais aprimoradas, maior confiança do cidadão 

no governo, aumento da transparência e da accountability, habilidade para 

atender à vontade pública na era da informação e o envolvimento de ONGs, 

empresários e cidadãos interessados em novas formas de encarar os 

desafios públicos são objetivos de governos que investem nas TICs com 

foco na democracia. 

 

De fato, transparência e accountability são preocupações do governo 

eletrônico em países em desenvolvimento. O e-gov é visto como uma 

ferramenta anticorrupção, embora seja difícil medir o crescimento da 

confiança. Cláudio Weber Abramo (2003) comprova esta teoria, destacando 

que a publicidade é insuficiente para garantir a transparência.  
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“Procedimentos administrativos mal ajambrados no interior dos 
órgãos e ausência de responsabilização política favorecem a 
corrupção, porque dão excesso de liberdade ao exercício do arbítrio 
do agente político, o qual é estimulado a criar dificuldades para 
vender facilidades. Não há publicidade que resolva isso. Só reformas 
ou aperfeiçoamentos administrativos, muitos de natureza elementar. 
Não empreendê-los é sinal de falta de compromisso com a 
transparência.” 
 
 

Destacada a importância da produção e disseminação de 

informações, e do uso das TICs pelas casas legislativas, na implantação do 

governo eletrônico no aspecto do estímulo à participação e da interação 

com a cidadania, verificaremos, em seguida, como os elementos de capital 

intelectual podem ser percebidos através das páginas web. Partindo dos 

principais conceitos do capital intelectual e da Gestão do Conhecimento, 

apresentamos uma classificação dos ativos intangíveis e apresentamos os 

modelos de medição do capital intelectual e discorremos sobre a aplicação 

desses conceitos no setor público, segundo Queiroz (2003). 
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4  CAPITAL INTELECTUAL 

 

4.1  As tecnologias  de  informação e  comunicação e a Sociedade da         

       Informação 

 

Segundo Viedma (2003), a humanidade vem passando, ao longo dos 

anos, por períodos de simples evolução e outros de autênticas revoluções. 

Entre as últimas destacam-se as revoluções industriais dos séculos XVIII E 

XIX.  

 

Estamos vivendo atualmente uma nova revolução, produzida pela 

explosão das tecnologias de informação e comunicação (TICs), como as 

telecomunicações, a informática e a microeletrônica. Essas tecnologias têm 

se revestido de fundamental importância para a sociedade de nosso tempo, 

freqüentemente chamada de Sociedade da Informação. 

 

Queiroz (2003) considera que as novas tecnologias de informação e 

comunicação são parte integrante da vida cotidiana de vários países e 

introduzem uma nova dimensão no modelo das sociedades modernas. Essas 

tecnologias oferecem ferramentas úteis para as comunicações pessoais, 

processamento de textos e acesso a bases de dados e a informações 

distribuídas por meio digital. Estão presentes nos equipamentos utilizados 

nas áreas de transportes, saúde e educação.  

 

Na Sociedade da Informação, as atividades relativas a aquisição, 

armazenamento, processamento, avaliação e disseminação da informação 

conduzem à criação de conhecimento e ao atendimento das necessidades 

dos cidadãos e das organizações. 

 

Gómez López (200?) acredita que as novas tecnologias de informação 

e comunicação estão tirando da indústria pesada e manufatureira a 

condição de principal suporte das economias desenvolvidas. Para o 

autor, a nova economia caminhará rumo ao conhecimento que, junto 

com a informação, se converte em novo objeto formal da ciência e da 

tecnologia.  
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4.2  Conceituação e relevância do Capital Intelectual 

  

Edvinsson e Malone (1999, p. 26) apresentam seu conceito de Capital 

Intelectual por meio da seguinte metáfora: 

 
“Uma corporação é como uma árvore. Há uma parte que é visível (as 
frutas) e uma parte oculta (as raízes). Se só te preocupas com as 
frutas, a árvore pode morrer. Para que a árvore cresça e continue 
dando frutos, é necessário que as raízes estejam saudáveis e 
nutridas. Isto é válido para as empresas: se só nos concentramos nos 
frutos (os resultados financeiros) e ignoramos os valores escondidos, 
a companhia não subsistirá a longo prazo.” 

 

Esses mesmos autores apresentam a definição da multinacional sueca 

de seguros SKANDIA, pioneira em medição dos ativos intangíveis, segundo 

a qual o Capital Intelectual é a posse de conhecimentos, experiência 

aplicada, tecnologia organizacional, relações com clientes e habilidades 

profissionais que dão à empresa vantagem competitiva no mercado. 

 

Para Brooking (1997) o conceito de Capital Intelectual abarca o 

conjunto de ativos não materiais que, na era da informação, constituem o 

principal ativo das empresas no terceiro milênio. O termo Capital Intelectual 

faz referência a uma combinação de ativos que permite o funcionamento da  

empresa: os ativos de mercado, os ativos de propriedade, os ativos 

centrados no indivíduo e os ativos de infra-estrutura. 

 

Segundo Viedma (2003), no mundo em que vivemos atualmente, 

caracterizado pelo vertiginoso progresso das tecnologias de informação e 

comunicação, os ativos mais valiosos da empresa não são os tangíveis, 

como as instalações, os imóveis, o estoque e os depósitos em bancos, mas 

os intangíveis, que têm origem nos conhecimentos, valores, habilidades e 

atitudes das pessoas que formam o seu núcleo estável. Esses ativos, 

intangíveis formam o Capital Intelectual e compreendem os conhecimentos 

tácitos e explícitos que geram valor econômico  às empresas. 

 

Stewart (1998, p. xiii) define o Capital Intelectual como: 
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“...matéria intelectual – conhecimento, informação, propriedade 
intelectual, experiência – que pode ser utilizada para gerar riqueza. É 
a capacidade mental coletiva. É difícil identifica-lo e mais difícil ainda 
distribuí-lo de forma eficaz. Porém, uma vez que o descobrimos e o 
exploramos, somos vitoriosos” 

  

Queiroz (2003) informa que vários autores – Ross et al. (1997), 

Sveiby (2000), Bueno (1998) e Both (1998) – definem o Capital Intelectual 

como a diferença entre o valor de mercado de uma entidade e seu valor 

contábil. 

 

Gómez López (200?) considera que, em termos gerais, o Capital 

Intelectual reflete ativos menos tangíveis, tais como a capacidade de uma 

organização aprender e adaptar-se às novas tendências da economia dos 

mercados e da administração com ênfase na gestão do conhecimento como 

o ato mais significativo de criação de valor. 

 

4.2.1  Gestão do conhecimento 

 

Os conceitos de Gestão do Conhecimento e Capital Intelectual são 

freqüentemente confundidos. 

 

A Gestão do Conhecimento é definida por Queiroz (2003) como o 

processo articulado e dirigido para a máxima utilização do conhecimento 

dentro de uma entidade, para a consecução dos objetivos propostos. Esse 

conceito se diferencia do de Capital Intelectual, que remete à idéia de 

patrimônio, um ativo a ser administrado, enquanto a palavra “gestão” está 

integrada a um modelo dinâmico. Para o autor, o conhecimento é um dos 

elementos integrantes do Capital Intelectual. 

 

Para Sveiby (2001), Gestão do Conhecimento e Capital Intelectual 

são galhos da mesma árvore.  

 
Esse autor observa que a origem do termo Gestão do Conhecimento é 

obscura. Alguns artigos que utilizam o termo em seu título apareceram na 

Europa por volta de 1992-1994, como, por exemplo, um de autoria de 
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SPEK5 que escreve que “Gestão do Conhecimento consiste em atividades 

administrativas que focam o desenvolvimento e controle do conhecimento 

das organizações”. 

 

Sveiby apresenta a diferença existente entre os termos: Capital 

Intelectual é estático e precisa de um verbo para descrever o que os 

administradores fazem com esse ativo, como “gerenciar” e  “aperfeiçoar”. 

 

Já a Gestão do Conhecimento é dinâmica. O termo “gestão” 

contempla uma ação. O autor diz preferir definir a Gestão do Conhecimento  

como “a arte de criar valor a partir de ativos intangíveis” 

 

Viedma (2003) também traça um paralelo entre os dois termos. Ele 

considera que, embora estes se confundam e se sobreponham, existem 

diferenças essenciais entre gestão de capital intelectual e de conhecimento. 

A gestão do capital intelectual concentra-se basicamente em criar, 

conseguir e administrar todos os ativos intelectuais necessários para se 

atingir os objetivos da empresa, sendo, portanto, uma gestão de ativos 

intelectuais do ponto de vista gerencial ou estratégico. Já a gestão do 

conhecimento refere-se, principalmente aos aspectos táticos e operacionais. 

É mais detalhada e se concentra em facilitar e administrar as atividades 

relativas ao conhecimento, tais como: sua criação, captura, transformação e 

uso. Tem como função planejar, colocar em funcionamento, operar e 

controlar todas as atividades e programas relacionados com o 

conhecimento. 

 

Davenport e Prusak (1998) definem como sendo as principais 

atividades de gestão do conhecimento a sua criação, acúmulo e 

transferência.  

 

Liebowitz6, citado por Souza (2002), considera que transferir 

conhecimentos é transformar experiências e know-how de pessoas e grupos 

                                                 
5 SPEK, Rob van der. Towards a methodology for knowledge management.  1994. 
6 LIEBOWITZ, J. Building  organizational  intelligence: a  knowledge  management  
   primer. New York: CRC Press. 2000. 
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em conhecimento organizacional. Segundo  Queiroz  (2003),  a  idéia  do  

conhecimento como um  elemento dinâmico, está presente na maioria das 

definições. Dados transformam-se em informações e estas em 

conhecimento e, em uma terceira etapa, o conhecimento produz 

competência, conforme ilustração abaixo, por ele utilizada, tendo como 

fonte Bueno7: 

 

 

Figura 1 – Processo de Criação na Sociedade do Conhecimento 

Fonte: Bueno (1998, p. 210) 

 

Os dados são componentes essenciais para gerar informações que 

façam diferença a quem usa. Essa informação, ligada à capacidade de 

raciocínio das pessoas (conhecimento tácito), será convertida em novos 

conhecimentos para os indivíduos e organizações (Souza, 2002). 

 

Apresentamos alguns conceitos: 

 

 Dados: definidos por Davenport e Prusak (1998) como  “conjunto de 

fatos distintos e objetivos, relativos a eventos” 

 Informações: segundo Drucker8, citado por Santos et al. (2001), “são 

os dados interpretados e dotados de relevância e propósito”. “Informação é, 

acima de tudo, contextual.”  (SOUZA, 2002, p. 14)   

                                                 
7 BUENO, E. El capital intangible como clave estratégica en la competencia actual.    Boletín  
 de Estudios Económicos, n. 164, p. 207-229. 
8 DRUCKER, P. Desafios gerenciais para o século XXI. São Paulo: Pioneira, 1999. 
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 Conhecimento: “É uma capacidade de agir...É a informação que tem 

significado” (Sveiby, 2000, p. 79 e 80). Para Souza (2002) É um tipo de 

informação mais estruturada, com alto grau de refinamento, carregada de 

entendimento sobre um domínio.  

 

Segundo Santos et al. (2001, p. 30), “os valores e as crenças 

integram o conhecimento pois determinam, em grande parte, o que o 

conhecedor vê, absorve e conclui a partir das suas observações”. 

 

O conhecimento pode ser classificado em duas categorias: 

 

 Conhecimento explícito: é o conhecimento existente e documentado, 

que pode ser facilmente transmitido entre as pessoas 

 Conhecimento tácito: é aquele difícil de ser transmitido na linguagem 

formal. É o conhecimento pessoal incorporado à experiência individual . 

Envolve fatores intangíveis, como crenças pessoais, perspectivas, valores, 

emoções, intuições e habilidades, entre outros (SANTOS et al.,2001) 

 

Os dois tipos de conhecimento (tácito e explícito) interagem entre si, 

através do processo de inversão que Nonaka e Takeuchi (1997) designam 

como “espiral do conhecimento”, que está representada na Figura 2 : 

 

PARA  
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DO 
CONHECIMENTO 

 

Tácito Explícito 

 
 
     Tácito 

 
SOCIALIZAÇÃO 
Conhecimento 
Compartilhado 

 
EXTERNALIZAÇÃO 

Conhecimento 
Conceitual 

 
 
 
 

D 
E 

 
 

   Explícito 

 
 
Conhecimento 
Operacional 
INTERIORIZAÇÃO 

 
 

Conhecimento 
Sistêmico 

COMBINAÇÃO 

Figura 2 – A Espiral do Conhecimento 

Fonte: Nonaka e Takeuchi  (1997) 
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Informamos os significados dos termos inseridos nos quadrantes: 

 

 Socialização: é o compartilhamento de conhecimentos tácitos por 

meio de observação, imitação ou prática. É a conversão de conhecimento 

tácito para conhecimento tácito 

 Exteriorização: é o processo em que o conhecimento tácito é 

expressado e traduzido, de forma que possa ser entendido pelos demais 

(conversão de conhecimento tácito para explícito) 

 Associação: é a sistematização ou padronização de um conhecimento 

explícito (conversão de conhecimento explícito para conhecimento explícito) 

 Interiorização: corresponde à conversão do conhecimento criado e 

compartilhado na organização em conhecimentos tácitos de cada indivíduo. 

 

Segundo Queiroz (2003), cada um destes modos de conversão gera 

um grupo de conhecimento diferente: 

 

 Socialização gera Conhecimento Compartilhado 

 Exteriorização gera Conhecimento Conceitual 

 Associação gera Conhecimento Sistêmico 

 Interiorização gera Conhecimento Operacional 

 

Gestão do Conhecimento é, portanto, o processo sistemático de 

identificação, criação, renovação e aplicação dos conhecimentos que são 

estratégicos na vida de uma organização. Permite à organização saber o 

que sabe. (SANTOS, et al., 2001) 

 

4.3  Classificação dos ativos intangíveis 

 

Os ativos intangíveis recebem diferentes classificações, algumas das 

quais apresentamos a seguir. 

 

Segundo Brooking (1997), o capital intelectual de uma empresa pode 

dividir-se em quatro categorias, conforme a figura 3: 
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Ativos de 
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Ativos centrados 

no indivíduo 

Ativos de 
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intelectual 

 Ativos de 

infraestrutura 

Figura 3 – Categorias de ativos intangíveis 

Fonte: Brooking (1997, p. 26) 

 

 Ativos de mercado: são aqueles que resultam de uma relação 

benéfica da empresa com o mercado e seus cientes. São marcas, prestígio, 

canais de distribuição, direitos de patentes e outros contratos favoráveis 

que trazem vantagem competitiva à empresa. Em suma, é o potencial 

derivado dos bens imateriais que guardam relação com o mercado. 

 Ativos de propriedade intelectual: a propriedade intelectual é uma 

forma derivada do intelecto que é protegida por lei. São as patentes, os 

copyrights, as marcas de fábrica, os segredos de fabricação, a tecnologia 

registrada e o know-how. 

 Ativos centrados no indivíduo: São as qualificações que conformam o 

homem e fazem com que ele seja o que é. Esses ativos podem ser de 

propriedade da empresa. Os conhecimentos existentes na mente de uma 

pessoa só a ela pertencem, e não à empresa. 

 Ativos de infraestrutura: constituem o esqueleto da organização. São 

as tecnologias, metodologias e processos que possibilitam o funcionamento 

da organização. Inclui a cultura corporativa, metodologias para cálculo de 

riscos, a estrutura financeira, bases de dados de informações sobre o 

mercado e os clientes, os sistemas de comunicação e os processos de 

gestão. Em suma, são os elementos que definem a forma do trabalho na 

organização. 

 

Edvinsson e Malone (1999) consideram que o Capital Intelectual é a 

soma de Capital Humano com Capital Estrutural, sendo que: 

 

CAPITAL 
INTELECTUAL 
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 Capital Humano: é a combinação de conhecimentos, habilidades, 

inventividade e capacidade de cumprir tarefas atribuídas. Inclui, ainda, 

valores, cultura e filosofia da empresa. 

 Capital Estrutural: são  equipamentos, programas, bases de dados, 

estrutura organizacional, patentes, marcas de fábrica e tudo o que faz parte 

da capacidade organizacional que sustenta a produtividade dos 

empregados. O Capital Clientela também está incluído nesta categoria e 

corresponde aos ativos relacionados com clientes (marcas registradas, 

fidelidade do cliente, listas de clientes, etc.) 

 

Leif Edvinsson, Diretor de Capital Intelectual da multinacional sueca 

Skandia, apresenta a taxionomia da empresa, conforme a Figura 4: 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

Figura 4 – Taxionomia da Skandia 

Fonte: Edvinsson: Malone (1999, p. 73) 

 

Para Sveiby (2000), os ativos intangíveis, embora pareçam invisíveis, 

podem ser divididos em três categorias: 

 

 Componente interno: inclui a organização administrativa, estatuto 

jurídico, procedimentos, políticas comerciais, pesquisa e desenvolvimento e 

material de apoio logístico. Esses elementos são criados  pelos empregados 

e normalmente são de propriedade da empresa. A cultura e o ambiente da 

empresa também formam o componente interno 

Capital Intelectual 

Capital de inovação 

Capital Humano 

Capital de processo 

Capital do Cliente Capital Organizacional 

Capital Estrutural 
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 Componente externo: corresponde às relações com clientes e 

fornecedores. Inclui ainda as marcas registradas e a imagem da empresa.  

 Competência individual (ou competência dos colaboradores): soma 

educação e experiência dos empregados. A competência dos colaboradores 

mede sua capacidade de atuação nas variadas situações e criar tanto ativos 

materiais como intangíveis. 

 

Para Stewart (1998) o Capital Intelectual divide-se em três blocos: 

 

 Capital Humano 

 Capital Estrutural 

 Capital Cliente 

 

O autor salienta que o “Capital Intelectual não é criado a partir de 

partes distintas de capital humano, estrutural e do cliente, mas do 

intercâmbio entre eles.” 

 

4.4  Medição de ativos intangíveis 

 

A combinação dos ativos intangíveis integrantes do capital intelectual 

de uma organização gera valor e vantagem competitiva. È, portanto, 

importante que estes ativos sejam identificados e medidos, para que 

possam ser transformados em capital financeiro. 

  

Gómez López (200?) comenta que a contabilidade financeira 

tradicional tem-se fixado em enfoques eminentemente jurídicos e 

financeiros, de onde se aplica o conceito jurídico de propriedade, e daí a 

palavra patrimônio.  

 

A contabilidade ainda utiliza métodos de avaliação desenvolvidos na 

economia para estabelecer preços de transações. Em sua concepção mais 

profunda tem utilizado a teoria do valor trabalho e do valor utilidade. 

 

A teoria do valor trabalho determina que o valor de um bem 

corresponde ao trabalho necessário para coloca-lo à disposição do mercado 
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e pelas remunerações acumulados nos processos de pesquisa, produção e 

distribuição. 

 

Já a teoria do valor utilidade, pela qual o valor de um bem é 

determinado por sua capacidade de satisfação de necessidades. 

 

Nesse sentido, a contabilidade financeira se converte em um sério 

obstáculo de medição dos ativos intangíveis.  

 

Na década de noventas, novas tendências de avaliação centraram 

suas pesquisas em conceitos abstratos e complexos como aprendizagem 

organizacional, gestão do conhecimento, determinação e medição do Capital 

Intelectual. 

 

Segundo Queiroz (2003) o método mais utilizado (e mais simples) de 

avaliação do Capital Intelectual é o resultado da divisão valor de mercado/ 

valor contábil, representado pelo valor que o mercado está disposto a pagar 

por uma organização e seu valor registrado nos livros contábeis. 

 

Outra técnica de medição, desenvolvida pelo Prêmio Nobel James 

Tobin é denominada “q de Tobin”, que mede a relação entre o valor de 

mercado e o valor de reposição de seus ativos físicos. Uma empresa 

fortemente apoiada em conhecimento tem valores de “q de Tobin” maiores 

que aquelas envolvidas com indústrias mais básicas. 

 

Gómez López (200?) considera que a norma internacional 

International Accounting Standard n. 38 (IAS 38), publicada em 1998 pelo 

International Accounting Standard Board, é a resposta da contabilidade 

financeira à medição de Capital Intelectual. Essa norma define os 

intangíveis suscetíveis de serem avaliados e incluídos na contabilidade. Para 

isso define o ativo intangível como um “ativo monetário não identificável, 

carente de substância física, utilizado na produção ou prestação de bens e 

serviços, para alienação a terceiros ou para propósitos administrativos”. 
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Para esse autor, um fator limitante da IAS 38 é que esta reconhece 

um ativo intangível apenas se: 

 

 Os benefícios econômicos futuros sejam atribuídos ao ativo que fluirá 

para a empresa 

 Pode-se medir o custo do ativo de forma confiável. 

 

Queiroz (2003) informa que a International Federation of 

Accountands – IFAC, publicou em 1998 um estudo, que não tem caráter 

normativo e apresenta um enfoque mais aberto: ressalta a importância dos 

intangíveis no mundo atual e os diversos desafios que representam a  sua 

contabilização. 

 

A IFAC reconhece que o capital intelectual de uma firma desempenha 

um papel significativo em criar vantagem competitiva e os dirigentes e 

investidores estão pedido que seu valor seja medido e divulgado, mas há 

um longo caminho a ser percorrido para que essa prática se desenvolva de 

forma generalizada. 

 

4.5  Modelos de gestão de capital intelectual nas organizações 

 

Viedma (2003) considera que, sendo o capital intelectual a principal 

fonte de riqueza das organizações, ó lógico que seus dirigentes prestem 

especial atenção à gestão eficaz desse capital, Assim, a capacidade de 

identificar, auditar, medir, renovar, desenvolver, enfim, de gerenciar esses 

ativos intelectuais, é um fator determinante para que as organizações 

obtenham êxito. 

 

Nos últimos anos vários esforços vêm sendo empreendidos na busca 

de metodologias e modelos que contribuam para melhorar a capacidade de 

gestão de capital intelectual nas entidades. 

 

Apresentamos dois dos modelos desenvolvidos para gestão do capital 

intelectual no setor privado: 
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a) Balanced Scorecard 

 

Kaplan e Norton9, citados por  Queiroz (2003), desenvolveram um 

modelo que consiste em um sistema de indicadores financeiros e não 

financeiros que têm como objetivo medir os resultados obtidos pela 

organização. 

 

Os modelo integra do passado (financeiros) com os do futuro (não 

financeiros) em um esquema (Figura 5) que mostra a interdependência 

entre seus elementos em coerência com a estratégia e a visão da empresa: 

 

 

 

 

 

 Visão e  

     estratégia 

 

 

 

 

Figura 5 - Balance Scorecard 

Fonte: Queiroz (2003, p. 127) 

 

 Perspectiva financeira: são contemplados, no modelo, como objetivo 

final. Exemplos de indicadores: análise da rentabilidade, fluxos de caixa, 

gestão de risco, etc. 

 Perspectiva de processos internos: analisa a adequação dos 

processos internos com vistas à obtenção da satisfação dos clientes e altos 

rendimentos financeiros. Indicadores relativos a custos, qualidade, tempo 

ou flexibilidade dos processos internos 

                                                 
9 KAPLAN, R.; NORTON, D. Como utilizar el cuadro de mando integral.  Barcelona:    
  Gestión 2000, 1996. 

Perspectiva  
Financeira 

Perspectiva  
Clientes 

Perspectiva  
Processos Internos 

Aprendizagem 
organizacional 



 36 

 Perspectiva de aprendizagem organizacional: busca aumentar e 

orientar a aprendizagem e o crescimento organizacional. Indicadores 

relacionados a desenvolvimento dos empregados, cultura organizacional e 

potencial dos sistemas de informação. 

 Perspectiva de clientes: busca identificar valores relacionados a 

clientes que aumentem a capacidade competitiva da empresa. Indicadores 

de imagem e reputação da empresa e da qualidade do relacionamento com 

o cliente. 

 

b) Modelo SKANDIA 

 

O grupo SKANDIA é pioneiro na divulgação de informe contendo 

dados sobre avaliação de vincular capital intelectual de suas empresas .  

 

O modelo, desenhado por um de seus diretores, Leif Edvinsson, 

incorpora elementos do Balanced Scorecard. O capital intelectual surge em 

um processo de valor fundamentado na interação de capital humano e 

estrutural, onde a renovação contínua transforma e refina o conhecimento 

individual em valor duradouro para a organização  (GÓMEZ LÓPEZ, 200?). 

 

O resumo de seu modelo recebe o nome de Navegador Skandia,  que 

contempla cinco categorias de indicadores de gestão:  

 

 Enfoque Financeiro, que cronologicamente refere-se ao passado 

 Enfoque clientela (referência no presente) 

 Enfoque humano (idem) 

 Enfoque processo (idem) 

 Enfoque renovação e desenvolvimento, que inclui referência ao 

futuro (GONZÁLEZ VALDÉS, entre 1999 e 2003) 

 

A Figura 6 ilustra o esquema do Navegador Skandia, que apresenta a 

forma de uma casa. Ao triângulo superior, enfoque financeiro, pode-se 

adicionar novas medidas que sugerem também rendimento, rapidez e 

qualidade. As “paredes” da casa  do capital intelectual são formadas pelos 

enfoques clientela e processo, representando o presente. No centro da casa 
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está o enfoque humano, que, segundo Edvinsson e Malone (1999, p. 92), é 

“o coração, a inteligência e a alma da organização”. O retângulo inferior é a 

base da casa e aponta para o futuro. É o enfoque renovação e 

desenvolvimento, a outra parte do capital estrutural. Seus indicadores 

sinalizam se a organização está se preparando para o futuro e abandonando 

o passado obsoleto. 

 

                                                                           

 
 
                                                                                              História 
   -----------------------------------------------------------------------  

     
  

ENFOQUE 
                                                  HUMANO                                              

                                                                                           Hoje                          

                                                                                                           

                                                                                                             

                                                                                                   Amanhã           

                     Ambiente operativo 

Figura 6 – Navegador Skandia 

Fonte: Edvinsson; Malone (1999, p. 90) 

 

 

4.6  Aplicação de capital intelectual no setor público 

 

Queiroz (2003), em sua tese de doutorado pela Universidade de 

Zaragoza, Espanha, estudou a aplicação do capital intelectual no setor 

público.  

 

O autor apresentou algumas peculiaridades que fazem com que o 

setor público apresente várias diferenças quanto à aplicação das idéias do 

Capital intelectual: 

 

a) Menor estímulo à adoção de novas técnicas de gestão: o setor 

público, por não se encontrar em um ambiente competitivo como o da 

iniciativa privada, é lento na adoção de novas práticas de gestão. A 
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moderna gestão no setor público tem como bandeira a atenção ao público e 

a qualidade dos serviços, o que justifica uma reflexão sobre capital 

intelectual 

b) Objetivos intangíveis: os objetivos das entidades públicas são 

variados. Têm, em geral, caráter mais intangível que o do setor privado. 

Independentemente de seu objetivo, a entidade deve aspirar, cada vez 

mais, a máxima qualidade de serviços  

c) Responsabilidade social e ambiental: nas entidades públicas essa 

exigência deve ser máxima 

d) Os serviços são intangíveis: o que mais se produz no setor público 

são os serviços, portanto, intangíveis. O controle de qualidade dos serviços 

supõe a aplicação de procedimentos específicos para avaliação de 

intangíveis como, por exemplo, pesquisas sobre o grau de satisfação dos 

usuários 

e) Os recursos são intangíveis: os recursos humanos e o 

conhecimento, básicos em qualquer modelo de capital intelectual, 

representam o elemento mais importante de sua atividade de prestação de 

serviços 

f) Menor margem de manobra do gerente: a atuação do gerente é 

submetida aos rígidos preceitos legais, que muitas vezes limita a 

capacidade do gerente e tornam mais complexa a implantação dos 

conceitos de capital intelectual 

g) Menor urgência para quantificar: os objetivos do setor privado 

geram maior pressão em quantificar os ativos intangíveis. Como as 

entidades públicas não são avaliadas da mesma forma que as do setor 

privado, a exigência de quantificação desses ativos é menor 

h) Apresentação externa: as entidades do setor público devem 

satisfazer as necessidades de informação do público externo. Além das 

informações sobre o cumprimento da legalidade, a situação financeira, a 

execução orçamentária e, se possível, sobre indicadores de economia, 

eficiência e eficácia, seria interessante que essas entidades informassem os 

seus esforços para otimização da racionalidade de sua organização interna, 

desenvolvimento de recursos humanos e melhoria da qualidade de serviços 
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Para avaliar se o enfoque de gestão de capital intelectual da iniciativa 

privada poderia aplicar-se à administração pública, Queiroz julgou 

interessante colocar algumas perguntas relativas a seus conceitos básicos. 

Apresentamos as perguntas e resumos das respostas dadas posteriormente 

pelo autor: 

 

 P: O Capital Intelectual é visto por muitos autores como a 

diferença entre o valor contábil e o valor de mercado das empresas. Os 

conceitos desenvolvidos sob essa premissa podem ser aplicados às 

entidades sem fins lucrativos? 

 R: Na iniciativa privada a eficácia traduz-se em obter benefícios e 

no setor público em obter melhores serviços para os cidadãos. Portanto, os 

modelos e técnicas desenvolvidos pelo setor privado podem ser 

grandemente aproveitados 

 

 P: A demanda de indicadores de intangíveis surge na iniciativa 

privada em virtude da pressão de mercado e investidores que exigem mais 

informações. Qual é o grau de exigência dos cidadãos a respeito? 

 R: A partir do momento que se oferece informações e se abre a 

possibilidade de participação cidadã, esta costuma se manifestar. Além 

disso, a utilização da Internet permite aos cidadãos seguirem mais de perto 

a performance da administração pública. 

 

 P: O maior imobilismo do setor público pode gerar menor 

expectativa quanto à determinação do capital intelectual? 

 R: A Nova Gestão Pública exige do gestor das administrações 

públicas uma postura ativa. 

 

 P: Uma entidade da Administração Pública pode, hoje em dia, 

alcançar os objetivos previstos sem ter em conta a medição de intangíveis? 

 R: Vários valores influem na obtenção de êxito: o ambiente, o 

momento político ou a situação econômico-financeira da entidade. Sem 

dívida, uma gestão profissional possibilita maior possibilidade de alcance 

dos objetivos. O autor é de opinião que a prática de avaliar intangíveis nas 

entidades públicas é sinal de evolução. 
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 P: Em um futuro digitalizado, está a Administração Pública 

adaptando-se às mudanças da era da informação? 

 R: O  movimento em torno do capital intelectual teve seu impulso 

nos avanços tecnológicos. O setor público está preparando-se para 

mudanças. O controle dos intangíveis está apoiado nas novas tecnologias 

que exigem e geram maior velocidade e ampliação da informação, com o 

conseqüente custo associado a maior qualidade. 

 

A partir das reflexões sobre as perguntas colocadas, Queiroz conclui 

que a gestão profissional do capital intelectual em qualquer tipo de 

organização é cada vez mais importante. Apesar das dificuldades próprias 

da Administração pública, existe um ambiente preparado para medição e 

controle dos intangíveis. 

 

O autor considera, porém, que os modelos atuais de capital 

intelectual trazem problemas na aplicação imediata no setor público, uma 

vez que foram desenhados para empresas privadas.  

 

Dos diversos modelos existentes para medição de capital intelectual, 

dois dos quais descritos na seção anterior, algumas características e 

conceitos podem aplicar-se na área pública, como: 

 A medição de ativos intangíveis deve ser enfatizada, como fator 

indispensável para melhor tomada de decisões 

 O Capital Humano é considerado o mais importante elemento de 

Capital Intelectual 

 O avanço na medição de intangíveis surge com as novas 

tecnologias de informação e comunicação, que implicam em vantagens 

como economia e rapidez 

 Gestores e usuários de informações das organizações necessitam 

obtê-las em mais quantidade e com mais qualidade 

 O cliente (usuário dos serviços, cidadão) é elemento essencial 

para orientação das atividades da organização 

 

Capital Humano, Capital Estrutural e Capital Relacional são, com 

matizes, similares nas empresas e no setor público. 
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Queiroz destaca dois outros grupos de intangíveis: a Qualidade e a 

Transparência. O primeiro pela constante necessidade de a Administração 

Pública buscar a excelência e o segundo porque, na ausência de mercado, 

disciplinam a atividade pública. 

Assim, os elementos de Capital Intelectual no Setor Público são: 

 Capital Humano: no setor público, alguns aspectos devem ser 

avaliados para determinar se a entidade possui Capital Humano adequado. 

A existência de programas de formação contínua é imprescindível para a 

qualificação dos servidores e aumento do conhecimento organizacional. O 

estímulo à participação e criatividade do funcionário também é importante 

elemento de valorização desse tipo de capital. 

 Organização Interna: os indicadores usados pela empresa privada 

para medição de capital intelectual de organização interna, aplicáveis ao 

setor público, que são:  

٠ Indicadores de estrutura física, em que se avaliam aspectos 

como o nível de informatização e a existência de sistemas 

de gestão e controle 

٠ Indicadores de processos, em que estão os aspectos 

relacionados com a racionalidade e lógica dos processos 

internos, em especial os ajustes à influência da burocracia 

٠ Indicadores de posição: cultura corporativa, clima 

organizacional, capacidade de aprendizagem, 

organizacional, etc. 

 Relações Externas: além dos fatores estruturais de uma entidade 

pública, é necessário considerar o ambiente em que estão inseridas. As 

entidades públicas ou privadas estão relacionam-se constantemente com 

agentes externos. No  primeiro caso, são os cidadãos, usuários, 

fornecedores, imprensa, outros governos, etc. Manter boas relações com 

esses agentes, tratando de transmitir-lhes uma imagem positiva, 

representa um importante elemento de Capital Intelectual. 

 Qualidade: é um elemento difícil de ser medido. Nas empresas 

privadas,  aceitação ou não de um produto ou serviço é um indicador 

razoável para controlar sua qualidade. No setor público não existe essa 
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tradição de medição, nem padrões claros em que essa possa basear-se. 

Queiroz considera que a qualidade no setor público só será alcançada 

através da participação dos cidadãos nos serviços públicos. 

 Transparência: a transparência dos atos públicos tem como 

principal objetivo possibilitar o conhecimento da atuação governamental a 

todos os cidadãos. Como derivação, permite um maior controle da gestão 

pública, reduzindo a corrupção  possibilitando a intervenção cidadã na 

gestão. 

 

Baseado nesses elementos, Queiroz elaborou um modelo geral de 

avaliação do capital intelectual, que será descrito na próxima seção. 

 

4.6.1  Proposta de modelo de capital intelectual para o setor público 

 

O modelo apresentado por Queiroz, além de considerar as três 

variáveis tradicionais do Capital Intelectual – recursos humanos, processos 

internos e relações internas, inclui duas novas perspectivas relevantes na 

Administração Pública: a Transparência e a Qualidade. 

 

O autor agrega, ainda, a idéia de Passivo Intelectual, considerando 

que não só os resultados de uma gestão eficaz devem ser ressaltados, 

como também uma gestão inadequada deve ser observada e mostrada, 

interna e externamente. A Figura 7 resume sua proposta de modelo, em 

que apresenta as atitudes positivas que contribuem com o aumento do 

Capital Intelectual e as atitudes negativas que geram Passivo Intelectual. 
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As perspectivas aparecem em forma de flechas que representam as 

metas a alcançar, quanto projetadas para cima e uma tendência à 

insuficiência, quando projetadas para baixo. As três linhas pontilhadas que 

atravessam a seta marcam a excelência, representada pela intensidade de 

Capital Intelectual; a inércia, representando a acomodação ou mediocridade 

e a insuficiência de Capital Intelectual; que resulta em serviços públicos que 

não atendem a população de maneira satisfatória. 

 

Em uma escala de –100 a +100, os números negativos 

representariam uma gestão de Capital Intelectual inadequada, o valor zero 

uma situação de inércia e +100 a máxima aplicação de gestão do 

conhecimento. 

 

Queiroz prossegue relacionando os fatores positivos e negativos em 

cada uma das cinco perspectivas, na formação do Capital Intelectual: 

 

 CAPITAL HUMANO 
 

Atitudes positivas: 

٠ Formação: a entidade tem uma política de formação, com 

realização periódica de cursos. Além disso, avaliam os resultados 

da formação no trabalho 

٠ Compromisso: os funcionários acreditam na entidade e em seu 

trabalho, sentem orgulho e satisfação pelo que fazem 

٠ Participação: os funcionários mantêm uma postura ativa, podem 

participar e participam das decisões da entidade 

٠ Independência dos gerentes: a entidade tem liberdade e critérios 

próprios de eleição de seus dirigentes 

 

Atitudes negativas: 

٠ Estagnação técnica: não existem programas de formação de 

recursos humanos 

٠ Acomodação: os funcionários cuidam apenas de rotinas e 

demonstram atitude de passividade diante de desafios 
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٠ Desmotivação: os funcionários não acreditam na entidade e em 

seu trabalho e não sentem satisfação pelo que fazem 

٠ Trocas freqüentes dos gerentes: os cargos de direção são trocados 

em virtude de influência política e não por mérito. Há trocas são 

freqüentes. 

 

 ORGANIZAÇÃO INTERNA 
 

Atitudes positivas: 

٠ Sistema de informação: a entidade tem um sistema de informação 

que dá suporte à gestão. Utilização da Intranet 

٠ Agilidade: racionalidade nos processos internos, buscando 

melhores tempos e movimentos 

٠ Inovação: criatividade na solução de problemas. Desenvolvimento 

freqüente de novas idéias para melhorar os serviços 

 
Atitudes negativas: 

٠ Burocracia: grande quantidade de normas definindo os 

procedimentos e pouca flexibilidade na tomada de decisões. 

Excesso de papéis 

٠ Atraso tecnológico: pouca utilização de recursos de informática, da 

Internet e da Intranet 

٠ Lentidão: pouca preocupação por rapidez nos procedimentos 

internos 

٠ Imobilismo: pouco estímulo ou motivação 

 

 RELAÇÕES EXTERNAS 
 

Atitudes positivas: 

٠ Boa imagem: credibilidade e boa avaliação pela sociedade. Seu 

trabalho é reconhecido 

٠ Acordos e alianças: possuem boas relações com outros órgãos e 

entidades. Participa de associações nacionais e internacionais, 

buscando intercâmbio de idéias 
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٠ Responsabilidade ecológica: possui programas de reciclagem, 

reutilização e redução de uso de energia, papel, etc. 

 
Atitudes negativas: 

٠ Escândalos e denúncias: a entidade envolve-se em ações 

negativas que empobrecem a sua imagem 

٠ Isolamento: poucas relações exteriores com entidades similares 

٠ Passividade ambiental: a entidade não tem controle sobre suas 

atitudes ambientais 

 

 QUALIDADE 
 

Atitudes positivas: 

٠ Satisfação do usuário: preocupação com a satisfação dos 

cidadãos. Os usuários avaliam seus serviços como bons 

٠ Políticas de benchmarking: propensão em aprender com os outros, 

imitando os bons exemplos 

٠ Prêmios de qualidade: participação em concursos de avaliação da 

qualidade organizacional 

 

Atitudes negativas: 

٠ Reclamações: grande quantidade de queixas contra a entidade 

٠ Atuação como sistema fechado: introspecção organizacional 

٠ Não utilização de indicadores de Qualidade: a entidade não 

acompanha a evolução qualitativa dos serviços oferecidos 

 

 TRANSPARÊNCIA 
 

Atitudes positivas: 

٠ Divulgação de informes: a entidade utiliza diferentes meios para 

comunicar suas atividades à sociedade 

٠ Acessabilidade: os dados e informações da entidade estão 

disponíveis à consulta de interessados 

٠ Dados na Internet: a entidade usa a Internet para divulgar 

informações 
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Atitudes negativas: 

٠ Segredismo: a entidade tem como política ocultar dados e 

informações 

٠ Dificuldade em obter informações: obstáculos no acesso 

٠ Pouco uso da Internet: pouca utilização da Internet para divulgar 

informações 

٠ Corrupção e fraude: freqüência dos casos 

 

O estudo empírico de avaliação das páginas das casas legislativas 

estaduais brasileiras, apresentado a partir da próxima seção, teve como 

norteador de seu desenvolvimento esse modelo de avaliação de Capital 

Intelectual no setor público, desenvolvido por Queiroz. 
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5  METODOLOGIA 

 

5.1  Introdução 

 

No nosso trabalho avaliamos o conteúdo home pages das 

assembléias legislativas brasileiras (incluindo, nessa denominação genérica, 

a Câmara Legislativa do Distrito Federal) através da pesquisa dos elementos 

de Capital Intelectual ali existentes  

 

Trata-se de um estudo empírico que procura aferir o nível de 

desenvolvimento das páginas das Assembléias a partir da análise dos seus 

ativos intangíveis.  

 

5.2  Definição do objeto 

 

A escolha das casas legislativas do nível estadual, como referência 

para a nossa pesquisa, em detrimento das dos níveis federal ou municipal, 

orientou-se pelas seguintes razões: 

 

 Trata-se de um universo facilmente determinável e que abrange 

quase a totalidade dos estados brasileiros. Apenas as Assembléias dos 

Estados do Rio Grande do Norte e do Maranhão não participaram da 

amostra: a primeira não dispunha de página web e a segunda estava com 

sua página em construção no período da pesquisa, correspondente ao mês 

de setembro de 2003 

 consideramos que a inclusão de home pages de casas legislativas das 

diferentes esferas do poder  comprometeria a uniformização dos critérios de 

pesquisa 

 a escolha das casas legislativas do nível federal limitaria a amostra a 

apenas duas páginas web (Senado Federal e Câmara dos Deputados) 

 a escolha de home pages de câmaras municipais ampliaria em muito 

o universo, inviabilizando a pesquisa. 

 

Apresentamos, a seguir, quadro contendo os endereços das páginas 

web e contatos (e-mail ou webmaster): 
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- Tabela 1 - 

Assembléias legislativas e endereços eletrônicos 
 

AL SITE CONTATO 

AC www.aleac.ac.gov.br www.aleac.ac.gov.br/M001/M0011000.asp?txtID_P
RINCIPAL=2 

AL www.ale.al.gov.br faleconosco@ale.al.gov.br 
AP www.al.ap.gov.br al.amapa@bol.com.br 
AM www.aleam.gov.br www.aleam.gov.br/contatos.asp 
BA www.bahia.ba.gov.br/as

semb  
supinfo@alba.ba.gov.br 

CE  www.al.ap.gov.br infoline@al.ce.gov.br 
DF www.cl.df.gov.br webmaster@cl.df.gov.br 
ES www.al.es.gov.br comunicacaosocial@al.es.gov.br 
GO www.assembleia.go.gov.

br 
webmaster@assembleia.go.gov.br 

www.al.ma.gov.br  marao@al.ma.gov.br MA 
A página da Assembléia Legislativa do Estado do Maranhão encontrava-se em 
construção no período definido para as pesquisas (set. 2003) 

MT www.al.ma.gov.br webmail.al.mt.gov.br 
MS www.al.ms.gov.br londresmachado@zipmail.com.br 
MG www.almg.gov.br www.almg.gov.br/misc/fale-conosco.asp 
PA www.alepa.pa.gov.br webmaster@alepa.pa.gov.br 
PB http://www.al.pb.gov.br http://www.al.pb.gov.br/faleconosco/index.htm 
PR www.pr.gov.br/assemble

ia 
hermas@pr.gov.br 

PE www.alepe.pe.gov.br assembleia_legislativa@alepe.pe.gov.br 
PI www.alepi.pi.gov.br http://www.alepi.pi.gov.br/falecom.asp 
RJ www.alerj.rj.gov.br http://www.alerj.rj.gov.br/aloalerj/default.htm 
RN A Assembléia Legislativa do Estado do Rio Grande do Norte não dispunha de 

página web no período definido para as pesquisas (set. 2003) 
RS http://www.al.rs.gov.br/ webmaster@al.rs.gov.br 
RO http://www.ale.ro.gov.br carlaodeoliveira@ale.ro.gov.br 
RR http://www.al.rr.gov.br alerr@al.rr.gov.br 
SC http://www.alesc.sc.gov.

br 
www.alesc.sc.gov.br/fale_administracao.htm 

SP http://www.al.sp.gov.br http://www.al.sp.gov.br/faleconosco/index.htm 
SE http://www.al.se.gov.br www.al.se.gov.br/faleconosco.htm 
TO www.al.to.gov.br webmaster@al.to.gov.br 

 

5.3  Etapas do trabalho 

 

 Pesquisa bibliográfica: levantamento de livros, artigos de periódicos, 

trabalhos publicados na Internet, teses e dissertações que tivessem relação 

com o tema do estudo. 

 Leitura e fichamento do material bibliográfico selecionado 

 Elaboração de um suporte teórico para dar a devida fundamentação 

ao trabalho. O referencial teórico foi dividido em três tópicos principais:  

٠ Democracia, Poder Legislativo e Informação 
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٠ Governo Eletrônico 

٠ Capital Intelectual 

 Realização de “visitas” prévias às páginas de todas as assembléias 

legislativas brasileiras para termos uma visão geral de seu conteúdo e para 

definirmos os aspectos a serem avaliados. 

 Montagem do questionário de pesquisa às páginas, de acordo com os 

critérios informados em 2.4  

 Pesquisa nas home pages para a verificação da existência ou não das 

informações definidas como indicadoras de ativos intangíveis e 

preenchimento dos questionários (Anexo 1). Em paralelo, foram feitas 

anotações de observações sobre peculiaridades encontradas de algumas 

páginas 

 Submissão dos questionários respondidos às casas legislativas para a 

sua manifestação de incorreções, acertos e comentários sobre as questões e 

respostas. O envio do material às Assembléias ocorreu no dia 13 de 

setembro de 2003 e o prazo delimitado para o recebimento do retorno foi o 

dia 16 de setembro de 2003. A escolha de apenas três dias para o retorno 

dos comentários deveu-se ao fato de os questionários respondidos terem 

sido enviados diretamente aos responsáveis pelo conteúdo das home pages, 

que têm familiaridade como todos os aspectos levantados nas questões e 

respostas. Os questionários para revisão não foram enviados às 

Assembléias Legislativas dos Estados do Maranhão, Rio Grande do Norte e 

Acre. Os dois primeiros por não apresentarem sites na Internet, e o terceiro 

por não haver nenhum endereço eletrônico publicado na home page. O 

relatório das decisões tomadas nos casos em que as assembléias 

legislativas divergiram de nossas respostas consta do Anexo 2. 

Consideramos que a falta de resposta de várias Assembléias ao nosso 

pedido de validação ou correção do questionário por nós respondido 

representou uma concordância tácita por parte de seus webmasters. 

 Tabulação dos dados e confecção de gráficos para a representação 

dos resultados obtidos nas pesquisas.  

 Análise dos resultados, a partir de diferentes enfoques, para 

elaboração de texto informativo sobre o que foi observado sobre o conteúdo 

de ativos de Capital Intelectual existentes nas home pages 

 Elaboração das conclusões 
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5.4  Critérios para elaboração do questionário de pesquisa 

 

Foram elaboradas perguntas para a verificação de existência ou 

inexistência de determinados tipos de informações ou serviços nas páginas. 

 

Visando a dar caráter objetivo às análises, definimos que as 

respostas possíveis de cada pergunta seriam  “sim” ou “não”. 

 

Várias perguntas foram desdobradas em questões secundárias para 

serem respondidas no caso de a resposta à pergunta principal ser 

afirmativa. 

 

O questionário inclui os ativos intangíveis cuja presença julgamos 

fundamental em home pages de assembléias legislativas somados àqueles 

encontrados nas páginas, durante as visitas prévias. Assim, o questionário 

previu um modelo “ideal” de página web. As questões foram elaboradas a 

partir de elementos de Capital Intelectual (CI), categorizados no modelo de 

avaliação desses intangíveis na Administração Pública elaborado por Queiroz 

(2003): 

 

 Capital Humano (área administrativa, área parlamentar e questões 

comuns às duas áreas) 

 Capital Estrutural (área administrativa e área parlamentar) 

 Capital Relacional (interatividade, prestação de serviços, imagem e 

usabilidade) 

 Transparência (atividades parlamentares e atividades 

administrativas) 

 

É importante ressaltar que o elemento “Qualidade”, constante da 

taxionomia de Queiroz, não foi incluído em nossa divisão de perguntas. Essa 

decisão deveu-se ao fato de que as perguntas necessárias à verificação da 

existência carregariam um caráter subjetivo e demandariam uma pesquisa 

mais elaborada e a participação dos usuários das home pages. Não 

obstante, os resultados obtidos nas análises dos demais elementos podem 
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funcionar como um indicador para verificação do fator “Qualidade” de cada 

página. 

 

Também é preciso destacar que a funcionalidade das páginas em 

pesquisa não foi objeto de análise do nosso trabalho. Elementos como 

estrutura de informação, navegabilidade e estética não foram observados. 

Porém, aspectos fundamentais de usabilidade para acesso às informações 

foram considerados, tais como: existência do mapa do site, mecanismos de 

busca, dicas de pesquisa de banco de dados, formulários padronizados para 

contato com as Assembléias, entre outros. 

  

Foi atribuído o total de 75 pontos entre os quatro elementos de 

Capital Intelectual (Capital Humano, Capital Estrutural, Capital Relacional, 

Transparência). Esses 75 pontos correspondem à soma dos pesos 

conferidos às 54 perguntas do questionário. A cada questão foi atribuído um 

determinado peso proporcional à relevância do ativo analisado: 1,00, 2,00 

ou 2,5. É preciso destacar que as questões desdobradas, receberam metade 

dos pontos em suas perguntas principais se respondidas afirmativamente,  

antes mesmo da análise das perguntas secundárias, que dividiram a outra 

metade do peso atribuído. Exceção: as duas perguntas de peso 2,5 - nºs 39 

e 45 - em que a pergunta principal recebeu pontuação 1,00 quando 

respondida afirmativamente. A nota obtida pelas Assembléias corresponde à 

relação entre o total de pontos obtidos e o total de pontos possíveis.  

 

A justificativa de inclusão das perguntas e o peso a cada uma 

atribuído, constam da Tabela 2, localizada no final desta unidade. 

 

5.5  Período de realização das pesquisas 

 

O período utilizado para o levantamento de dados e realização da 

pesquisa foi o mês de setembro de 2003. Devido a essa delimitação de 

tempo, a pesquisa é o retrato da análise de um prazo determinado. A 

limitação encontrada nesse aspecto do estudo é a impossibilidade de 

considerar modificações e até melhorias efetuadas nas home pages após o 

período definido como de análise das páginas.  
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5.6  Aspectos analisados 

 

Considerando a informação como um ativo intangível constituinte do 

Capital Intelectual, elaboramos um ranking de classificação das Assembléias 

a partir da análise das informações disponíveis nas suas páginas. A nota 

final de cada Assembléia Legislativa foi dada considerando-se a proporção 

de pontos obtidos por cada Casa com relação ao total de pontos possíveis. 

Foram dadas notas parciais a cada ativo intangível, possibilitando a análise 

de cada ativo isolado do conjunto. 

 

Os gráficos de “coluna” – modelo de gráfico vertical - tiveram como 

objetivo avaliar o Capital Intelectual das casas legislativas, de forma global, 

por categoria  ou suas subdivisões. Já os gráficos de “pizza” – modelo de 

gráfico em forma de círculo fatiado – tiveram como objetivo mostrar a 

distribuição dos elementos de Capital Intelectual pelas páginas das 

Assembléias, ou seja, a ênfase dada por cada Casa Legislativa aos 

diferentes tipos de ativos intangíveis incluídos nos site. 

 

Foi elaborado um ranking geral das assembléias legislativas, de 

acordo com as notas totais em Capital Intelectual, atribuídas a partir da 

contabilização dos questionários, e várias análises realizadas a partir de 

diferentes aspectos. 
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- Tabela 2 - 

Pesos e justificativas das perguntas do questionário 

Nº PESO PERGUNTA JUSTIFICATIVA 
CAPITAL HUMANO / ÁREA PARLAMENTAR 

1 2,00 Traz perfis dos parlamentares? 
Se Sim: 
a) Fatos da vida profissional e 
política? 
b) endereço, telefone ou  
e-mail? 
c) Proposições de sua autoria? 
d) Dados de sua votação? 
e) Dados pessoais? 
f) Informações sobre deputados
de legislaturas anteriores? 
g) Fotografia? 

O parlamentar é o representante do
povo. Divulgar informações sobre sua
atuação política, sua vida pessoal e
profissional, permite ao cidadão
conhecer  o perfil de quem o está
representando, e conseqüentemente
avaliar melhor o trabalho do deputado. 

CAPITAL HUMANO / ÁREAS:  PARLAMENTAR E ADMINISTRATIVA 
2 2,00 Apresenta informação sobre 

programas de formação de 
servidores e/ou parlamentares? 

A presença dessas informações
colabora para divulgar os programas de
aprimoramento dos servidores e/ou
parlamentares, incentivando-os a
participar das iniciativas promovidas. 
Isso demonstra o interesse da Casa
Legislativa  em formar, reciclar e
aprimorar os seus funcionários e
parlamentares, contribuindo para o
fortalecimento do Poder Legislativo. A
iniciativa também colabora para a
democratização interna do
conhecimento. 

3 1,00 Publica trabalhos técnicos de 
servidores e/ou parlamentares? 
 

A publicação de tais trabalhos constitui-
se em excelente fonte de consulta para
os cidadãos. Além disso, preservar a
produção intelectual de uma Casa
Legislativa e, prioritariamente, divulgá-
la, é uma maneira de incentivar a
democratização da informação.  

CAPITAL HUMANO / ÁREA ADMINISTRATIVA 
4 
 

2,00 Informa número de servidores 
da Casa Legislativa? 
Se Sim: 
a) Servidores efetivos e pessoal
de recrutamento amplo? 

Trata-se de um importante meio  para
levar ao cidadão o  conhecimento da
composição do quadro de pessoal da
Casa Legislativa. Assim, qualquer
pessoa interessada pode ter uma visão
mais ampla da estrutura e organização
da Assembléia.  

5 
 
 

1,00 Traz informações sobre 
concursos públicos (atuais e/ou 
anteriores) realizados pela Casa
Legislativa, para preenchimento
de cargos? 
 
 

As informações sobre concursos
públicos para preenchimento de cargos
permitem ao cidadão acompanhar os
editais e os resultados, atuais ou
anteriores. Essas informações também
permitem o conhecimento do nível
técnico e acadêmico dos servidores do
Legislativo. 
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CAPITAL  ESTRUTURAL / ÁREA PARLAMENTAR 
6 1,00 Informa a composição da 

Mesa? 
 
 

Através desse link, o cidadão pode
conhecer o órgão responsável pela
condução administrativa e parlamentar
da Casa e os membros que o compõem,
os quais definem o direcionamento dos
trabalhos, tanto no âmbito
administrativo, como no Legislativo. 

7 1,00 Traz informações sobre as 
lideranças? (Maioria, Minoria, 
Governo e Bancadas) 
 
 

O entendimento da composição das
lideranças de uma Casa Legislativa é
que permite ao cidadão compreender o
quadro e o contexto político de uma
determinada legislatura e,
conseqüentemente, ter mais subsídios
para avaliar as atitudes do parlamentar.

8 1,00 Informa a representação 
partidária? 

É de extrema importância a divulgação
dos dados partidários para que o
cidadão possa conhecer o perfil
ideológico do parlamento e de cada
parlamentar. A partir daí, será mais
fácil para o cidadão formar sua opinião
sobre o trabalho do Legislativo e de
seus parlamentares. 

9 1,00 Informa a composição das 
Comissões? 
Se Sim: 
a) Comissões Permanentes? 
b) Comissões Temporárias? 

As comissões temáticas e especiais das
assembléias legislativas são órgãos
técnicos que se propõem ao estudo e
aprofundamento de determinados
temas e projetos antes da votação
definitiva em Plenário. Conhecer os
parlamentares que formam uma
Comissão é de extrema importância
para saber o perfil ideológico daquele
estudo e como ele será conduzido.  

10 1,00 Traz informações sobre o 
funcionamento do Poder 
Legislativo, como atribuições e 
funcionamento do Plenário e 
das Comissões? 
 
 

Divulgar informações sobre estrutura e
funcionamento do Poder Legislativo
contribui para o exercício da cidadania,
na medida em o cidadão bem informado
tem mais condições de acompanhar os
trabalhos e fiscalizar a atuação de seus
representantes. 

11 1,00 Apresenta fluxograma que 
represente a tramitação de 
proposições legislativas? 
 
 
 

A existência desse elemento permite ao
cidadão compreender e visualizar com
mais clareza os trâmites de proposições
legislativas. Tal esclarecimento contribui
para que ele seja um cidadão
participativo em todo esse processo.  

CAPITAL  ESTRUTURAL / ÁREA ADMINISTRATIVA 
12 1,00 Exibe o organograma da 

Secretaria (área 
administrativa) da Assembléia? 
 
 

A estrutura administrativa de uma Casa
Legislativa é que dá apoio e sustentação
ao trabalho parlamentar. Divulgar a
composição desta estrutura é
fundamental para que o cidadão possa
visualizar como a Secretaria se organiza
para cumprir o seu papel.  
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13 1,00 Informa as atribuições das 
unidades administrativas? 
 
 
 

Através desse recurso, o cidadão
conhece a estrutura administrativa de
uma Casa  Legislativa e, portanto, de
forma semelhante à pergunta n. 12,
pode compreender melhor o seu
funcionamento.  

CAPITAL RELACIONAL / INTERATIVIDADE 
14 1,00 Possui chats para discussão de 

assuntos inerentes ao Poder 
Legislativo, ex: “Fórum 
Eletrônico de Debates”? 

Estes fóruns de discussão permitem que
cidadãos e parlamentares, que estejam
fisicamente distantes, reunam-se para
discutir temas de interesse da
sociedade, que estejam ou devam
estar, na agenda da Casa Legislativa. 

15 1,00 Possui Orçamento Participativo, 
onde o cidadão sugere 
emendas ao projeto de lei 
anual do orçamento? 

Através desse recurso, o cidadão pode
apresentar sugestões de emendas ao
projeto de lei do orçamento anual,
enviado ao Poder Legislativo pelo
Executivo. A sua presença reflete a
abertura da Assembléia à participação
dos cidadãos em seus processos de
decisão. 

16 2,00 Facilita o acesso a Ouvidoria, 
com fornecimento de telefone, 
endereço e e-mail? 

Trata-se de um importante fator de
Capital Relacional, já que esse serviço
facilita ao cidadão o encaminhamento
de críticas, denúncias, sugestões ou
elogios. É um meio através do qual ele
pode vocalizar as suas preferências. 

17 1,00 Informa links para páginas 
pessoais de deputados? 

Nestas páginas  os deputados têm como
complementar as informações da home
page principal, de forma a dar ciência
aos seus eleitores e à sociedade em
geral, de sua atuação política e de sua
vida pessoal e profissional. 

18 1,00 Facilita o contato o direto com 
os deputados (links para seus 
e-mails ou formulários 
estruturados para envio de 
mensagens)? 

De forma semelhante à pergunta n. 15,
o cidadão pode encaminhar a deputados
específicos as suas críticas, demandas,
sugestões ou elogios, sem necessidade
da atuação de intermediários. 

19 1,00 Permite contato direto com 
setores específicos da Casa 
(links para seus e-mails ou 
formulários estruturados para 
envio de mensagens)? 

A possibilidade de contato direto com
setores da área administrativa facilita o
procedimento de comunicação do
usuário que tem demandas específicas,
por exemplo, informações relativas à
Comunicação Social, Biblioteca, Escola
do Legislativo, Informática, etc. 

20 1,00 Cadastra usuários para 
recebimento de notícias da 
Assembléia Legislativa através 
de e-mail? 

Esta é uma forma proativa de o Poder
Legislativo aumentar a interlocução com
o cidadão, mantendo-o a par do que
vem sendo debatido e decidido em seu
nome. 

CAPITAL RELACIONAL / PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
21 1,00 Possui links para órgãos de 

interesse? 
Se Sim: 
a) Poder Legislativo Federal? 
b) Assembléias Legislativas? 
c) Interlegis? 

A presença desses links evidencia a
intenção de auxiliar o cidadão em suas
buscas de informações do setor público
em geral, das entidades que congregam
as diferentes casas legislativas e de
outras fontes úteis para suas pesquisas. 
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  d) Unale? 
e) Órgãos do Poder Executivo? 
f)Tribunais? 
g) Outros? 

 

22 1,00 Possui agenda de 
videoconferências do 
Interlegis? 

O Interlegis, definido como a
"comunidade virtual dos legislativos
brasileiros", tem as videoconferências
como uma de suas ferramentas para a
modernização e integração das casas
legislativas e sua interação com a
sociedade. É importante que as
Assembléias preocupem-se em divulgar
a agenda das conferências. 

23 1,00 Traz informações sobre 
eleições? 
Se Sim: 
a)  Calendário? 
b)  Legislação vigente? 
c)  Resultados de eleições? 
Se Sim: 
a)  Base de dados pesquisável? 
 

Esta aplicação permite ao eleitor
conhecer o quadro das eleições, como a
quantidade e distribuição dos votos
recebidos pelos candidatos, as regiões
onde foram mais votados, etc. É
desejável, ainda, que esclareça eleitores
e candidatos sobre datas dos pleitos,
períodos de desincompatibilização e
outras normas sobre eleições.  

24 1,00 Presta informações de interesse
dos cidadãos, além daquelas 
sobre o Poder Legislativo? 
Se Sim: 
a)  Informações sobre seus 
acervos bibliográficos e/ou 
arquivísticos? 
b) Informações sobre 
municípios? 
c) Levantamentos de preços de 
produtos e serviços? 
d) Agenda de eventos de 
cultura e arte a serem 
realizados pela Casa 
Legislativa? Ex.: exposições de 
arte, espetáculos musicais e 
teatrais,  etc. 
e) Textos de normas federais 
de interesse geral dos 
cidadãos? 

Informações de interesse geral tornam
a home page mais atrativa para os
usuários e demonstram a intenção da
Casa Legislativa em prestar serviços e
compartilhar aquilo que sabe. 

CAPITAL RELACIONAL / IMAGEM 
25 1,00 Apresenta as ações de 

educação para a cidadania, 
destinadas a grupos da 
sociedade? 

Essas ações de esclarecimento e
educação dos cidadãos  quanto aos
aspectos do funcionamento e da
importância do Poder Legislativo na
manutenção da democracia, terminam
por produzir uma imagem positiva de
sua atuação. 

26 1,00 Publica periódico (revista, 
jornal ou boletim) editado pela 
casa legislativa? 

27 1,00 Apresenta os textos integrais 
de publicações avulsas editadas
pela Assembléia Legislativa? 

De forma semelhante à pergunta 25, a
divulgação da atuação da casa
legislativa e de estudos de temas 
inerentes ao Poder, bem como a
descrição de sua história, têm também
a capacidade de criar uma imagem
positiva. 
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28 1,00 Descreve a história da Casa 
Legislativa?  

CAPITAL RELACIONAL / USABILIDADE 
29 2,00 Disponibiliza o mapa do site? O mapa permite ao usuário uma visão 

geral da  estrutura do site, facilitando a 
navegação pelos diversos links internos. 

30 2,00 Possui serviço de busca 
interna? 

O serviço de busca interna torna a 
pesquisa mais ágil. Dá ao usuário a 
oportunidade de localizar rapidamente 
as informações de seu interesse. 

TRANSPARÊNCIA / ATIVIDADES PARLAMENTARES 
31 2,00 Traz o órgão oficial do 

Legislativo Estadual (Diário do 
Legislativo)? 
Se Sim: 
a) Permite pesquisa por data 
da publicação? 
b) Permite pesquisa por 
palavras? 

O princípio da publicidade deve ser
obedecido em todos os atos da
administração pública direta e indireta
de qualquer dos poderes da União, dos
Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios, conforme determina o
artigo 37 da Constituição da República.
A publicação do órgão oficial do Poder,
onde estão todos os atos oficiais do
processo legislativo e os atos
administrativos, é questão fundamental
para a transparência. 

32 2,00 Informa a ordem do dia do 
Plenário?   
Se Sim:    
a) Permite pesquisa por data 
da reunião?                         

33 2,00 Informa os resultados das 
reuniões do Plenário?  
Se Sim: 
a) Permite pesquisa por data 
da reunião?                          

A existência de um item específico na
home page para as atividades do
Plenário, como a ordem do dia e os
resultados de reuniões, facilita o
acompanhamento dos trabalhos da
Assembléia pelos cidadãos e é um fator
de transparência. 

34 1,00 Informa a lista de presença 
dos deputados nas reuniões do 
Plenário? 

35 2,00 Informa o voto de cada 
deputado em votações 
nominais realizadas em 
Plenário? 

Informar a presença do deputado e a
posição tomada por ele nas votações
também demonstra a preocupação da
Casa Legislativa com a transparência e
com a facilitação do acompanhamento
das atividades e opiniões pelos
cidadãos. 

36 2,00 Informa a pauta das 
Comissões? 
Se Sim: 
a) Permite pesquisa por data 
da reunião?               

37 2,00 Informa os resultados das 
reuniões das Comissões? 
Se Sim: 
a) Permite pesquisa por data 
da reunião?              

Assim como o Plenário, as Comissões
são órgãos essenciais no processo
legislativo. A existência de um item
específico na home page, com a agenda
das reuniões, pauta e resultados,
também facilita o acompanhamento das
atividades pelos cidadãos.  
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38 2,00 Permite o acompanhamento 
das comissões temporárias, 
como Comissões 
Parlamentares de Inquérito 
(CPIs) e Comissões Especiais? 
Se Sim: 
a)Notícias ou atas das 
reuniões? 
b) Base de dados pesquisável? 

Muitas vezes, o papel fiscalizador do
Legislativo é exercido por meio de
comissões especiais ou parlamentares
de inquérito. Daí a importância de um
item específico na página, com a
composição dessas comissões,
finalidade, atividades programadas,
pauta e resultados de reuniões.  

39 2,50 Traz base de dados 
pesquisável sobre o 
acompanhamento de 
tramitação de proposições 
legislativas? 
Se Sim: 
a)Permite pesquisa por mais 
de um ponto de acesso? 
b) informa a situação atual de 
todas as proposições 
legislativas? 
c) informa todas as ações 
ocorridas durante a 
tramitação? 
d) Apresenta os textos das 
proposições legislativas? 
e) Inclui textos de pareceres, 
emendas e substitutivos? 
f) Apresenta dicas de 
pesquisa? 
g)  Disponibiliza formulário 
para pesquisa dirigida? 
h)  Permite pesquisa 
avançada? 
i)  Informa norma jurídica 
resultante ou traz link para seu 
registro no banco de dados de 
tramitação? 
j) Permite que se consulte, de 
uma só vez, em todo o período 
coberto pelo banco de dados? 

Facilitar o acompanhamento dos
projetos em tramitação, o acesso aos
textos, emendas e procedimentos
tomados é  fundamental para uma Casa
Legislativa preocupada em investir na
transparência de seus atos. 

40 1,00 Apresenta a agenda dos 
trabalhos do processo 
legislativo e dos eventos 
institucionais? 

Ao tomar conhecimento dos assuntos
que estão na agenda do Legislativo o
cidadão pode se preparar melhor para
influir nas discussões. 

41 1,00 Apresenta agenda diária do 
Presidente da Assembléia? 

O Poder Legislativo é representado pelo
seu presidente, assim como o Poder
Executivo é representado pelo
Governador do Estado. Divulgar a
agenda do Presidente, seus
compromissos e prioridades, é mostra
de transparência da Casa Legislativa. 

42 1,00 Traz textos de discursos de 
deputados? 
Se Sim: 
a) Base de dados pesquisável? 
b) Permite a audição de 
discursos? 

É nos debates em Plenário que, muitas
vezes, os deputados têm o espaço para
expor seus pensamentos e opiniões a
respeito dos mais diversos temas. Daí a
importância de um banco de consulta
aos pronunciamentos parlamentares. 
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43 1,00 Apresenta o texto de seu 
Regimento Interno? 
Se Sim: 
a) O texto é atualizado sempre 
que ocorrem alterações? 
b) Permite pesquisa no texto 
do  Regimento?         

44 1,00 Apresenta o texto da 
Constituição Estadual? 
Se Sim: 
a) O texto é atualizado sempre 
que ocorrem alterações? 
b) Permite pesquisa no texto 
da  Constituição?         

É o Regimento Interno que contém as
regras do processo legislativo, muitas
vezes seguindo preceitos contidos na
Constituição Estadual. Permitir o acesso
a essas normas, para todo e qualquer
cidadão, é mais uma prova essencial de
transparência da casa legislativa. 

45 2,50 Traz base de dados com a 
legislação estadual de origem 
do Legislativo? 
Se Sim: 
a) Permite pesquisa por mais 
de um ponto de acesso? 
b) Faz  referências às normas 
jurídicas posteriores que se 
relacionam com cada  norma? 
c) Inclui textos originais das 
normas?  
d)  Inclui textos atualizados 
das normas?  
e)  Apresenta dicas de 
pesquisa? 
f)  Disponibiliza formulário 
para pesquisa dirigida? 
g)  Permite pesquisa 
avançada? 
h)  Informa proposição 
legislativa de origem ou traz 
link para seu registro no banco 
de dados de tramitação? 
i) Permite que se consulte, de 
uma só vez, em todo o período 
coberto pelo banco de dados? 

46 2,00 Traz base de dados com a 
legislação estadual de origem 
do Legislativo? 
Se Sim: 
a) Permite pesquisa por mais 
de um ponto de acesso? 
b) Faz  referências às normas 
jurídicas posteriores que se 
relacionam com cada  norma? 
c) Inclui textos originais das 
normas?  
d)  Inclui textos atualizados 
das normas?  

Permitir o acesso a normas estaduais,
de origem do Legislativo ou do
Executivo, com um banco de dados
bem montado e de fácil consulta, é uma
ferramenta essencial de transparência
da casa legislativa e um serviço
fundamental para o exercício da
cidadania. 
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47 1,00 Traz base de dados com a 
legislação interna da 
Assembléia Legislativa 
(resoluções, deliberações, 
portarias, etc.)? 
Se Sim: 
a) Permite pesquisa por mais 
de um ponto de acesso? 
b) Faz  referências às normas 
jurídicas posteriores que se 
relacionam com cada  norma? 
c)  Inclui textos das normas? 

A publicação de normas internas
mostra a preocupação da Assembléia
com o princípio constitucional da
publicidade, facilita o acompanhamento
das atividades pelo cidadão e contribui
para a transparência do Poder. 

48 2,00 Apresenta,  com destaque, as 
últimas notícias de sua 
atuação? 

A publicação das notícias facilita,
muitas vezes, o acompanhamento das
atividades pelos cidadãos, ao “traduzir”
os fatos ou chamar atenção para temas
em debate na Assembléia. 

49 1,00 Traz informações da TV da 
Assembléia? 
Se Sim: 
a) Informa a programação? 
b) Permite o acesso à TV em 
tempo real? 

50 1,00 Traz informações da Rádio da 
Assembléia? 
Se Sim: 
a) Informa a programação? 
b) Permite o acesso à Rádio 
em tempo real? 

A TV Assembléia, ao mostrar em tempo
real as atividades do Poder, pode ser
também instrumento de transparência.
Também a Rádio, ao mostrar a opinião
e os trabalhos dos deputados, pode
contribuir para divulgar e aproximar o
Poder dos cidadãos. 

TRANSPARÊNCIA / ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS 
51 2,00 Traz informações sobre  a 

prestação de contas da 
instituição? 
Se Sim: 
a)  Relatórios de gestão fiscal?  
b) Remuneração e custeio de 
deputados? 
c) Execução orçamentária?  
d) Relatórios de Atividades? 

A publicação de dados sobre a
execução orçamentária da casa
legislativa e de como são remunerados
os deputados mostra a preocupação
com a transparência administrativa. 

52 1,00 Informa os nomes dos 
responsáveis dos setores da 
Secretaria da Assembléia, com 
seu e-mail e/ou telefone? 

Ao facilitar o contato dos cidadãos com
os setores administrativos da
Assembléia, muitas vezes a internet
torna mais fácil o acesso a informações
sobre atos e procedimentos do
Legislativo. Isso também é fator de
transparência. 

53 2,00 Traz informações sobre 
licitações, como resultados e 
as que estão sendo realizadas? 

54 2,00 Divulga a relação das 
empresas contratadas para 
prestação de serviços à Casa 
Legislativa? 

Ao publicar também na internet os
resultados e andamento de licitações,
além da lista de empresas contratadas,
a Assembléia demonstra preocupação
em abrir informações aos cidadãos,
facilitando o acompanhamento das
atividades administrativas. 
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6  ANÁLISE   DOS   RESULTADOS   DA   PESQUISAS   SOBRE CAPITAL            

     INTELECTUAL     NAS     PÁGINAS     WEB     DAS    ASSEMBLÉIAS         

     LEGISLATIVAS 

 
A seguir, apresentamos as análises feitas a partir da observação dos 

resultados dos questionários e de seus gráficos representativos. 

Analisaremos cada fator de Capital Intelectual, com suas subdivisões.  

 
6.1  Análise do capital intelectual - ranking geral 

 

O questionário elaborado para avaliação do Capital Intelectual em 

sites de Assembléias Legislativas é formado por 54 perguntas. A cada uma 

foi atribuído um peso, variando de 1 a 2,5, de acordo com a 

importância/relevância para a pesquisa. A nota obtida pelas Assembléias 

corresponde à relação entre o total de pontos obtidos e o total de pontos 

possíveis: 

 

N = (PO x 100)/PP 

N = Nota 

PO = Total de pontos obtidos 

PP = Total de pontos possíveis 

  

No Anexo 3 apresentamos o Gráfico 1, representativo dos resultados  

de Capital Intelectual, como um todo, obtidos pelos sites das Assembléias e 

distribuídas, no eixo x, por ordem alfabética dos Estados. 

 

A partir das notas apuradas, elaboramos a o ranking constante da 

Tabela 3, que retrata o desenvolvimento das páginas de Internet, segundo 

os elementos de Capital Intelectual encontrados. 
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- Tabela 3 – 
        Capital Intelectual: Ranking das Assembléias Legislativas 
 

Assembléia Legislativa Nota 
1 -   Minas Gerais 77,54 
2 -   Rio Grande do Sul 68,37 
3 -   São Paulo 60,49 
4 -   Espírito Santo 54,73 
5 -   Pernambuco 54,15 
6 -   Rio de Janeiro 53,00 
7 -   Ceará 45,31 
9 -   Santa Catarina  41,89 
8 -   Amazonas 36,16 
10 - Mato Grosso do Sul 34,52 
11 - Bahia 34,26 
12 - Distrito Federal  32,10 
13 - Paraíba 30,28 
14 - Roraima 29,25 
15 - Pará 27,32 
16 - Sergipe 26,66 
17 - Piauí 26,61 
18 - Amapá 26,57 
19 - Mato Grosso 24,40 
20 - Tocantins 22,23 
21 - Goiás 21,97 
22 - Alagoas 20,24 
23 - Acre 15,26 
24 - Rondônia 14,00 
25 - Paraná 11,37 
26 - Maranhão* 
       Rio Grande do Norte* 

0,00 
0,00 

 

* Obtiveram nota zero porque não mantinham página na Internet no período 
pesquisado (setembro/2003). 

 

Observações: 

 

O questionário foi elaborado a partir da análise prévia das páginas 

das casas legislativas e do levantamento de itens que deveriam constar, de 

forma ideal, nas suas homes pages. Sendo, portanto, um modelo, é natural 

que nenhuma instituição tenha obtido o total de pontos possíveis. 

Observamos, porém, que apenas seis das 27 Casas - 22,22% - obtiveram 

nota superior a 50. Numa faixa intermediária, estão 29,63% (oito) das 

casas legislativas, com nota de 30,01 a 50. Treze das Casas - 48,15% - não 

alcançaram essa faixa intermediária, ficando com nota entre 0 e 30. 
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6.1.1  Análise do capital intelectual – ranking regional 

 

O Gráfico 2, constante do Anexo 3, demonstra os resultados  de 

Capital Intelectual, como um todo, obtidos pelos sites das Assembléias e 

distribuídas, no eixo x, por região e, dentro de  cada região, por ordem 

alfabética dos Estados. 

 

A partir das notas obtidas pelas home pages de cada Assembléia, 

elaboramos a Tabela 4 que mostram a situação em cada uma das cinco 

regiões do País. 

 

- Tabela 4 – 
Capital Intelectual: Ranking das Regiões 

 
LUGAR REGIÃO NOTA MÉDIA 

1º Sudeste 61,44 

2º Sul 40,54 

3º Centro-Oeste 28,25 

4º Nordeste 25,91* 

5º Norte 24,40 

  

* No cálculo da média da Região Nordeste foram incluídas as Assembléias 
dos Estados do Maranhão e Rio Grande do Norte, que não mantinham 
página na Internet no período pesquisado. Excluídos esses Estados, a nota 
média da região seria 33,32. 
 

Observações: 

 

Consideramos importante ressaltar que, caso as Assembléias 

Legislativas dos Estados do Maranhão e Rio Grande do Norte tivessem sido 

excluídas do cômputo, a Região Nordeste em terceiro lugar, à frente da 

Região Centro-Oeste, com a nota média de 33,32. 

 

A tabela 5 especifica o ranking das páginas web e cada região 

brasileira. 
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- Tabela 5 – 

Ranking das páginas de Assembléias em cada região 
 

REGIÃO ASSEMBLÉIAS LUGAR Nota 
AM 1º 36,16 
RR 2º 29,25 
PA 3º 27,32 
AP 4º 26,57 
TO 5º 22,23 
AC 6º 15,26 

Norte 

RO 7º 14,00 
PE 1º 49,88 
CE 2º 45,31 
BA 3º 34,26 
PB 4º 30,28 
SE 5º 26,66 
PI 6º 26,61 
AL 7º 20,24 
MA 0,00 

Nordeste 

RN 
8º 

0,00 
MS 1º 34,52 
DF 2º 32,10 
MT 3º 24,40 

Centro-Oeste 

GO 4º 21,97 
MG 1º 77,54 
SP 2º 60,49 
ES 3º 54,73 

Sudeste 

RJ 4º 53,00 
RS 1º 68,37 
SC 2º 41,89 Sul 
PR 3º 11,37 

 
 

 

6.2  Análise     por    elementos   de    capital    intelectual    e    suas                        

       subdivisões 

 

6.2.1 Capital humano 

 

No nosso questionário, o Capital Humano foi avaliado por cinco 

perguntas, divididas em três áreas: Parlamentar, Parlamentar e 

Administrativa e somente Administrativa.  

 

Na Área Parlamentar, buscamos informações nas home pages sobre o 

perfil dos parlamentares, como currículo, formas de contato, proposições de 

sua autoria e dados da votação.  
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Na Área Parlamentar e Administrativa, os questionamentos foram 

sobre programas de formação e publicações de trabalhos técnicos de 

servidores e/ou parlamentares.  

 

Na Área Administrativa investigamos se a página prestava 

informações sobre o número de servidores e realização de concursos 

públicos.  

 

O total de pontos possíveis nesse elemento é 8. A nota obtida pelas 

casas legislativas, portanto, foi calculada da seguinte forma: 

 

NCH = (POCH x 100)/PPCH 

NCH = Nota de Capital Humano 

POCH = Total de pontos obtidos em Capital Humano 

PPCH = Total de pontos possíveis em Capital Humano 

 

A partir dessas notas, elaboramos o ranking exibido na Tabela 6, que 

retrata a presença de ativos de Capital Humano nas páginas de Internet de 

cada Assembléia Legislativa. 

 

O Gráfico 3, constante do Anexo 3, mostra as notas de Capital 

Humano de cada home page, subdividido por: área parlamentar, área 

parlamentar + administrativa e área administrativa. 
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- Tabela 6 – 
Capital Humano: Ranking das Páginas Web 

 
Casa Legislativa Nota 
1 -   Minas Gerais 73,85 
2 -   Distrito Federal 62,50 
3 -   Ceará 
       Roraima 

61,35 
61,35 

4 -   Santa Catarina 56,83 
5 -   Rio Grande do Sul 48,85 
6 -   Pernambuco 47,74 
7 -   São Paulo 47,70 
8 -   Bahia 46,59 
9 -   Rondônia 45,44 
10 - Alagoas 44,33 
11 - Paraíba 42,03 
12 - Mato Grosso do Sul 37,50 
13 - Amazonas 34,09 

23,85 14 - Goiás 
       Rio de Janeiro 23,85 
15 - Espírito Santo 
       Mato Grosso 
       Paraná 
       Tocantins 

22,70 
22,70 
22,70 
22,70 

16 - Sergipe 21,59 
17 - Piauí 20,48 
18 - Amapá 14,80 
19 - Acre 
       Pará 

14,76 
14,76 

20 - Maranhão* 
       Rio Grande do Norte* 

 0,00 
 0,00 

* Obtiveram nota zero porque não mantinham página na Internet no período 
pesquisado (setembro/2003) 
 

Observações: 

 

A análise do ranking de Capital Humano presente em home pages de 

assembléias legislativas não nos credencia a emitir juízo de valor sobre a 

qualidade da informação disponível, uma vez que essa é uma avaliação 

subjetiva, que não foi objeto do nosso questionário. Analisamos aqui, 

portanto, a quantidade de ativos de Capital Humano presente na página em 

relação ao total de ativos encontrados. 

 

Nenhuma das casas legislativas obteve a nota total e apenas 5, ou 

18,52%, obtiveram nota acima de 50. As Casas que ficaram com nota entre 

30,01 e 50 são 9, ou 33,33%. A maioria das instituições ficou com nota 

zero - 13, ou 48,15%. 
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6.2.1.1 Capital humano - área parlamentar 

 

A Área Parlamentar foi contemplada com uma pergunta no 

questionário, subdividida em sete itens. A questão procurou avaliar se a 

home page continha informações mínimas que permitissem ao cidadão 

conhecer o deputado e acompanhar a sua atuação. A questão principal foi 

sobre o perfil do parlamentar, incluindo fatos da vida profissional e política; 

endereço, telefone ou e-mail; proposições; dados de votação; dados 

pessoais; fotografia e informações sobre deputados de Legislaturas 

anteriores. 

 

O total de pontos possíveis nesta pergunta é 2. A nota obtida pelas 

casas legislativas nesse item foi calculada da seguinte forma: 

 

NCHAP = (POCHAP x 100)/PPCHAP 

NCHAP = Nota de Capital Humano/Área Parlamentar 

POCHAP = Total de pontos obtidos em Capital Humano/Área 

Parlamentar 

PPCHAP = Total de pontos possíveis em Capital Humano/Área 

Parlamentar 

 

A partir das notas encontradas, elaboramos o seguinte ranking 

contido na Tabela 7, que retrata a presença do Capital Humano 

especificamente em relação à Área Parlamentar das páginas de Internet de 

cada Assembléia Legislativa. 
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- Tabela 7 – 
Capital Humano na Área Parlamentar: Ranking das Páginas Web 

 
Casa Legislativa Nota 
1 -   Distrito Federal 
       Mato Grosso do Sul 

100,00 
100,00 

2 -   Roraima  95,40 
3 -   Ceará 
       Goiás 
       Minas Gerais 
       Rio Grande do Sul 
       Rio de Janeiro 

95,30 
95,30 
95,30 
95,30 
95,30 

4 -   Pernambuco 90,80 
5 -   Espírito Santo 
       Mato Grosso 
       Paraná 
       São Paulo 
       Tocantins 

90,75 
90,75 
90,75 
90,75 
90,75 

6 -   Amazonas 
       Bahia 
       Sergipe 

86,25 
86,25 
86,25 

7 -   Rondônia 81,70 
8 -   Piauí 81,45 
9 -   Alagoas 
       Santa Catarina 

77,20 
77,20 

10 - Paraíba 68,10 
11 - Amapá 59,10 
12 - Acre 
       Pará 

59,05 
59,05 

13 - Maranhão* 
       Rio Grande do Norte* 

 0,00 
 0,00 

* Obtiveram nota zero porque não mantinham página na Internet no período 
pesquisado (setembro/2003) 
 

Observações: 

 

Observamos, a partir das notas encontradas, que a apresentação de 

informações sobre o perfil dos deputados é uma preocupação relevante em 

todas as páginas analisadas. A prova disto é que nenhuma instituição 

obteve nota inferior a 50. A maioria das casas legislativas - 14, ou 51,85% - 

obteve nota de 90,01 a 100. Sete Assembléias (25,93%) obtiveram nota de 

70,01 a 90. As menores notas ficaram entre 50 e 70, sendo desse grupo 4 

Assembléias - 14,81%. Com zero, ficaram apenas as duas Casas que não 

tinham página na Internet no período pesquisado - Maranhão e Rio Grande 

do Norte - representando 7,41% do total. 
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6.2.1.2  Capital humano - área parlamentar e área administrativa 

 

As áreas Parlamentar e Administrativa foram analisadas através de 

duas questões, que investigaram o fornecimento de informações sobre 

programas de formação de servidores e/ou parlamentares e publicação de 

trabalhos técnicos desses dois segmentos. Ao procurar informações sobre a 

política de formação ou aperfeiçoamento profissional, nosso objetivo foi 

dimensionar o investimento da casa legislativa nos seus corpos técnico e 

político. A publicação de trabalhos demonstra o estímulo à produção e 

compartilhamento de conhecimento. 

 

O total de pontos possíveis nestas perguntas é 3. A nota obtida pelas 

assembléias legislativas neste item foi calculada da seguinte forma: 

 

NCHAP/AA = (POCHAP/AA x 100)/PPCHAP/AA 

NCHAP/AA = Nota de Capital Humano/Área Parlamentar e Área 

Administrativa 

POCHAP/AA = Total de pontos obtidos em Capital Humano/Área 

Parlamentar e Área Administrativa 

PPCHAP/AA = Total de pontos possíveis em Capital Humano/Área 

Parlamentar e Área Administrativa 

 

O ranking elaborado a partir das notas revela especificamente a 

presença do capital humano relativo às áreas parlamentar e administrativa 

nas home pages analisadas (Tabela 8).  
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- Tabela 8 – 
Capital Humano nas Áreas Parlamentar + Administrativa: Ranking das Páginas Web 

 
Casa Legislativa Nota 
1 -   Minas Gerais 100,00 
2 -   Alagoas 
       Bahia 
       Distrito Federal 
       Paraíba 
       Pernambuco 
       Rio Grande do Sul 
       Rondônia 
       Roraima 
       Santa Catarina 
       São Paulo 

66,67 
66,67 
66,67 
66,67 
66,67 
66,67 
66,67 
66,67 
66,67 
66,67 

3 -   Amazonas 
       Ceará 
       Mato Grosso do Sul 

33,33 
33,33 
33,33 

4 -   Acre 
       Amapá 
       Espírito Santo 
       Goiás    
       Maranhão* 
       Mato Grosso  
       Pará 
       Paraná 
       Piauí 
       Rio de Janeiro 
       Rio Grande do Norte* 
       Sergipe 

0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

* Obtiveram nota zero porque não mantinham página na Internet no período 
pesquisado (setembro/2003) 
 

Observações: 

 

As notas encontradas demonstram que a maior parte das casas 

legislativas não apresenta na Internet dados sobre programas de formação 

nem trabalhos técnicos de servidores e/ou parlamentares. Este grupo 

abrange um total de 13 Assembléias - 48,15% - com nota zero, aqui 

incluídas as duas Casas que não tinham home page no período analisado. 

Apenas uma Assembléia (3,70%), a de Minas Gerais, apresentou todas as 

informações analisadas, ficando com nota 100. Destacamos que 10 

instituições - 37,04% - obtiveram nota maior que 50 - todas com 66,67. 

Isso demonstra que as casas legislativas apresentaram informações sobre o 

item analisado, apesar de fazê-lo de forma incompleta. Numa faixa inferior, 

restaram três Casas - 11,11% -, que obtiveram nota 33,33.  
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6.2.1.3   Capital humano - área administrativa 

 

As duas perguntas do questionário, referentes ao capital humano 

relativo à área administrativa, investigaram se as assembléias informam em 

suas páginas de Internet a dimensão da sua estrutura de pessoal e as 

formas de admissão. Assim como outras perguntas do questionário, essas 

também poderiam ser classificadas como Capital Intelectual/Transparência. 

Optamos, porém, por mantê-las neste elemento, tendo em vista que capital 

humano corresponde, em última análise, aos recursos humanos de uma 

entidade.  

 

O total de pontos possíveis para essas perguntas é 3. A nota obtida 

pelas assembléias legislativas neste item foi calculada da seguinte forma: 

 

NCHAA = (POCHAA x 100)/PPCHAA 

NCHAA = Nota de Capital Humano/Área Administrativa 

POCHAA = Total de pontos obtidos em Capital Humano/Área 

Administrativa 

PPCHAA = Total de pontos possíveis em Capital Humano/Área 

Administrativa 

 

Com base nas notas encontradas elaboramos a Tabela 9, com   

ranking que retrata a presença de capital humano especificamente relativo 

à área administrativa, nas home pages analisadas.  
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- Tabela 9 – 
Capital Humano na Área Administrativa: Ranking das Páginas Web 

 
Casa Legislativa Nota 
1 -   Ceará 66,67 
2 -   Distrito Federal 
       Minas Gerais 
       Roraima 
       Santa Catarina 

33,33 
33,33 
33,33 
33,33 

3 -   Acre 
       Alagoas 
       Amapá 
       Amazonas 
       Bahia 
       Espírito Santo   
       Goiás 
       Maranhão* 
       Mato Grosso 
       Mato Grosso do Sul 
       Pará 
       Paraíba 
       Paraná   
       Pernambuco 
       Piauí  
       Rio de Janeiro 
       Rio Grande do Norte* 
       Rio Grande do Sul 
       Rondônia 
       São Paulo 
       Sergipe 
       Tocantins 

0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

* Obtiveram nota zero porque não mantinham página na Internet no período 

pesquisado (setembro/2003) 

 

Observações: 

 

Constatamos que a maioria das casas legislativas não apresenta em 

suas home pages dados sobre número de servidores da instituição, 

quantidade de efetivos e recrutamento amplo nem informações sobre 

concursos públicos para preenchimento de cargos. Das 27 assembléias 

legislativas, 22 - 81,48% - receberam nota zero, incluindo as Assembléias 

de Maranhão e Rio Grande do Norte, que não possuíam sites no período 

pesquisado.  

 

Apenas uma Assembléia, a do Ceará, obteve nota superior a 50, o 

que mostra a relevância da questão em sua página. 14,82% das casas 

legislativas, ou seja, 4, obtiveram nota igual a 33,33.  
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A Assembléia Legislativa do Mato Grosso do Sul, que respondeu ao 

questionário enviado para validação, explicou que o último concurso 

realizado foi em 1992 e que não há previsão de novos concursos. 

Mantivemos, no entanto, a resposta. 

 

6.2.2  Capital estrutural 

 

O capital estrutural foi avaliado em nosso questionário, pelas 

perguntas de nºs 6 a 13, divididas em duas áreas: Parlamentar e 

Administrativa. 

 

Na área parlamentar, procuramos informações nas home pages sobre 

a composição da Mesa, lideranças, a representação partidária, composição 

das Comissões, funcionamento do Poder, do Plenário e das Comissões e a 

existência de fluxograma que represente a tramitação de proposições. 

 

Na área administrativa, o nosso objetivo foi investigar se a página 

continha informações sobre o organograma da Secretaria da Assembléia e 

atribuições das unidades administrativas. 

 

Ressaltamos que as questões levantadas também poderiam ser 

classificadas como Transparência. Porém, optamos por mantê-las neste 

elemento uma vez que todas elas se referem à estrutura e funcionamento 

político e burocrático do Poder. 

 

 O Gráfico 4, constante do Anexo 3, permite uma visão geral da 

situação das páginas web quanto aos ativos intangíveis categorizados em 

Capital Estrutural. 

 

O total de pontos possíveis nessa categoria é 8. A nota obtida, 

portanto, foi calculada da seguinte forma: 

 

NCE = (POCE x 100)/PPCE 

NCE = Nota de Capital Estrutural 

POCE = Total de pontos obtidos em Capital Estrutural 
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PPCE= Total de pontos possíveis em Capital Estrutural 

 

Através do ranking mostrado na Tabela 10, retratamos a presença de 

ativos de Capital Estrutural nas páginas de Internet das casas legislativas. 

 

- Tabela 10 – 
Capital Estrutural: Ranking das Páginas Web 

 
Casa Legislativa Nota 
1 -   Minas Gerais 
       Pernambuco 
       São Paulo 

87,50 
87,50 
87,50 

2 -   Bahia  
       Rio de Janeiro 
       Rio Grande do Sul 

75,00 
75,00 
75,00 

3 -   Ceará 
       Mato Grosso do Sul 
       Pará 
       Paraíba 

62,50 
62,50 
62,50 
62,50 

4 -   Espírito Santo 
       Paraná 

59,38 
59,38 

5 -   Santa Catarina 50,00 
6 -   Amazonas 46,88 
7 -   Sergipe 37,50 
8 -   Distrito Federal 
       Piauí 

34,38 
34,38 

9 -   Goiás 25,00 
10 – Alagoas 
       Amazonas 
       Mato Grosso 
       Rondônia 
       Roraima 
       Tocantins 

21,88 
21,88 
21,88 
21,88 
21,88 
21,88 

11-   Acre 12,50 
12 -  Maranhão * 
        Rio Grande do Norte* 

  0,00 
  0,00 

* Obtiveram nota zero porque não mantinham página na Internet no período 
pesquisado (setembro/2003) 

 

Observações: 

 

Ressaltamos, mais uma vez, que o objetivo da nossa pesquisa não foi 

avaliar a qualidade da informação disponível nos sites. Pretendemos, nesse 

momento, analisar a presença de ativos de capital estrutural nas home  

pages em relação ao total de ativos encontrados. 

 
A análise do quadro geral de notas relativas ao capital estrutural 

mostra a concentração de 12, ou 44,44% casas legislativas com nota 

superior a 50,01, ocupando, em blocos, do 1º ao 4º lugar do ranking. 
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Em 1º lugar, ficaram 3 Assembléias – Minas Gerais, Pernambuco e 

São Paulo - 11,11%, com nota 87,50. Em 2º lugar, as Assembléias da 

Bahia, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul, 11,11%, obtiveram nota 75. Em 

3º lugar ficaram 4 Assembléias – Ceará, Mato Grosso do Sul, Pará e Paraíba 

– 14,81% - com nota 62,50. O 4º lugar foi ocupado pelas Assembléias do 

Espírito Santo e Paraná – 7,41%, com nota 59,38. Numa faixa intermediária 

encontramos 5 Assembléias – 18,52% com nota de 30,01 a 50. Uma parte 

considerável das instituições – 10, ou 37,04% - não alcançaram a faixa 

intermediária, com nota de 0 a 30. 

 

Percebemos que a divulgação de informações sobre a estrutura de 

funcionamento das casas legislativas é um item importante nas home 

pages. Porém, quase 40% das Assembléias ainda precisam aperfeiçoar e/ou 

facilitar o acesso dos cidadãos às informações sobre o funcionamento e 

composição de seus órgãos políticos e administrativos.  

 

6.2.2.1  Capital estrutural – área parlamentar  

 

A Área Parlamentar do Capital Estrutural foi contemplada com as 

perguntas de nº 6 a 11. As questões buscaram avaliar se a home page 

possuía informações sobre que parlamentares ocupam alguns dos principais 

cargos ou posições de liderança política na instituição como: Mesa, 

lideranças partidárias ou de grupo (maioria, minoria e governo) e 

Comissões. A pergunta avaliou também se o cidadão poderia encontrar o 

quadro partidário da Assembléia.  

 

Ao lado disso, pesquisamos se havia informações sobre o 

funcionamento e as atribuições do Plenário e das Comissões – principais 

instâncias de discussão e deliberação. 

 

O total de pontos possíveis em Capital Estrutural/ Área Parlamentar é 

6. A nota obtida, portanto, foi calculada da seguinte forma: 

 

NCEAP = (POCEAP x 100)/PPCEAP 

NCEAP = Nota de Capital Estrutural /Área Parlamentar 
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POCEAP = Total de pontos obtidos em Capital Estrutural/ Área 

Parlamentar 

PPCEAP= Total de pontos possíveis em Capital Estrutural/Área 

Parlamentar 

 

O ranking da presença de Capital Estrutural/ Área Parlamentar, de 

acordo com as notas encontradas consta da Tabela 11: 

 
- Tabela 11 – 

Capital Estrutural na Área Parlamentar: Ranking das Páginas Web 
 

Casa Legislativa Nota 
1 -   Mato Grosso do Sul 
       Minas Gerais 
       Pará 
       Pernambuco 
       São Paulo 

83,33 
83,33 
83,33 
83,33 
83,33 

2 -   Paraná 79,17 
3 -   Bahia 
       Ceará 
       Rio de Janeiro 
       Rio Grande do Sul 
       Santa Catarina 

66,67 
66,67 
66,67 
66,67 
66,67 

4 -   Espírito Santo 62,50 
5 -   Paraíba 50,00 
6 -   Amapá 
       Piauí 

45,83 
45,83 

7 -   Goiás 
       Sergipe 

33,33 
33,33 

8 -   Alagoas 
       Amazonas 
       Distrito Federal 
       Mato Grosso 
       Rondônia 
       Roraima 
       Tocantins 

29,17 
29,17 
29,17 
29,17 
29,17 
29,17 
29,17 

9 -   Acre 16,67 
10 – Maranhão 
       Rio Grande do Norte 

21,88 
21,88 

11-   Acre 16,67 
12 -  Maranhão * 
        Rio Grande do Norte* 

 0,00 
 0,00 

* Obtiveram nota zero porque não mantinham página na Internet no período 
pesquisado (setembro/2003) 

 

Observações: 

 

Com base no ranking acima observamos que a maioria das casas 

legislativas, 12, ou 44,44% - obteve nota acima de 50. Isso revela que uma 

parte significativa dos ativos presentes nas home pages refere-se ao Capital 
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Estrutural/Área Parlamentar. Todas as Assembléias demonstraram a 

preocupação de, pelo menos, informar a composição da Mesa, que é o 

órgão de direção do Parlamento.  

 

Numa faixa intermediária encontramos 5 Assembléias - 18,52% - 

com nota de 30,01 a 50. Um número relevante de casas legislativas – 10 ou 

37,04% - não atingiram a faixa intermediária, com nota de 0 a 30. 

 

6.2.2.2  Capital estrutural – área administrativa 

 

As perguntas nº 12 e 13, referentes ao capital estrutural da área 

administrativa investigaram se as assembléias apresentam em suas páginas 

de Internet o organograma e atribuições da área administrativa. Nosso 

objetivo foi verificar se o cidadão poderia encontrar informações sobre a 

estrutura de apoio e sustentação dos trabalhos legislativos, sendo possível, 

a partir disso, dimensionar o potencial de atuação da Casa Legislativa. 

 

O total de pontos possíveis em Capital Estrutural/ Área Administrativa 

é 2. A nota obtida foi calculada da seguinte forma: 

 

NCEAA = (POCEAA x 100)/PPCEAA 

NCEAA = Nota de Capital Estrutural /Área Administrativa 

POCEAA= Total de pontos obtidos em Capital Estrutural/ Área 

Administrativa 

PPCEAA= Total de pontos possíveis em Capital Estrutural/Área 

Administrativa 

 

O ranking da presença de Capital Estrutural/ Área Administrativa, de 

acordo com as notas encontradas  consta da Tabela 12. 
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- Tabela 12 – 
Capital Estrutural na Área Administrativa: Ranking das Páginas Web 

 
Casa Legislativa Nota 
1 -   Bahia      
       Minas Gerais 
       Paraíba 
       Pernambuco 
       Rio de Janeiro 
       Rio Grande do Sul 
       São Paulo 

100,00 
100,00 
100,00 
100,00 
100,00 
100,00 
100,00 

2 -   Amapá 
       Ceará 
       Distrito Federal 
       Espírito Santo 
       Sergipe 

 50,00 
 50,00 
 50,00 
 50,00 
 50,00 

3 -   Acre 
       Alagoas 
       Amazonas 
       Goiás 
       Maranhão * 
       Mato Grosso 
       Mato Grosso do Sul 
       Paraíba 
       Paraná 
       Piauí 
       Rio Grande do Norte * 
       Rondônia 
       Roraima 
       Santa Catarina 
       Tocantins 

 00,00 
 00,00 
 00,00 
 00,00 
 00,00 
 00,00 
 00,00 
 00,00 
 00,00 
 00,00 
 00,00 
 00,00 
 00,00 
 00,00 
 00,00 

* Obtiveram nota zero porque não mantinham página na Internet no período 

pesquisado (setembro/2003) 

 

Observações: 

 

Percebemos que a maioria das casas legislativas não teve a 

preocupação de divulgar informações sobre a estrutura e funcionamento da 

área administrativa. Este grupo abrange um total de 15 Assembléias – 

55,55% - , com nota zero, aqui incluídas as Assembléias do Maranhão e Rio 

Grande do Norte, que não tinham página de Internet no período analisado. 

 

Destacamos que 7 instituições – 25,93% -, obtiveram nota 100 e 5 – 

18,52% -, ficaram com nota 50. 
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6.2.3  Capital relacional 

 

No nosso questionário, o capital relacional  foi avaliado através de 17 

perguntas (número 14 a 30), que foram divididas em quatro itens: 

Interatividade, Prestação de Serviços, Imagem e Usabilidade. 

 

No item Interatividade, com sete perguntas (número 14 a 20), 

buscamos verificar se a home page possui mecanismos facilitadores da 

comunicação dos cidadãos com a casa legislativa ou diretamente com o 

parlamentar.  

 

Em Prestação de Serviços, com quatro perguntas (número 21 a 24), 

investigamos se a página auxilia o cidadão em suas buscas de informações 

do setor público em geral, como por exemplo informando links para páginas 

de órgãos de interesse, informações sobre eleições e informações sobre 

serviços prestados pela própria Casa Legislativa na página.  

 

Com as perguntas de número 25 a 28, o item Imagem buscou avaliar 

o investimento das casas legislativas em itens da página de Internet que 

representam a preocupação em oferecer informações ou serviços 

especificamente com a intenção de criar uma imagem positiva da 

instituição. 

 

As perguntas número 29 e 30, do ativo Usabilidade, avaliaram a 

existência de dois itens facilitadores do acesso a informações pelo cidadão 

na home page: mapa do site e serviço de busca interna.  

 

Os resultados de capital estrutural e suas subdivisões em 

interatividade, prestação de serviços, imagem e usabilidade estão 

representados no Gráfico 5, constante do Anexo 3. 

 

O total de pontos possíveis nesse elemento é 20. A nota obtida pelas 

casas legislativas, portanto, foi calculada da seguinte forma: 

 

NCR = (POCR x 100)/PPCR 
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NCR = Nota de Capital Relacional 

POCR = Total de pontos obtidos em Capital Relacional 

PPCR = Total de pontos possíveis em Capital Relacional 

 

A partir dessas notas, elaboramos o seguinte ranking, que retrata a 

presença de ativos de Capital Relacional nas páginas de Internet de cada 

Assembléia Legislativa. 

- Tabela 13 –  
Capital Relacional: Ranking das Páginas Web 

 
Casa Legislativa Nota 
1 -   Minas Gerais 68,75 
2 -   Rio Grande do Sul 62,09 
3 -   Mato Grosso do Sul 47,20 
4 -   Santa Catarina 46,88 
5 -   Pernambuco 46,46 
6 -   Piauí 46,37 
7 -   Amazonas 42,21 
8 -   Espírito Santo 40,00 
9 -   Rio de Janeiro 38,82 
10 - Paraíba 36,49 
11 - Roraima 34,65 
13 - Mato Grosso 33,94 
14 – Ceará 
       São Paulo 

32,62 
32,62 

15 - Pará 29,29 
16 – Bahia 
       Sergipe 

28,34 
28,34 

17 - Distrito Federal 28,22 

18 - Tocantins 25,78 
19 - Alagoas 25,69 
20 - Amapá 22,77 
21 - Acre 22,56 
22 - Goiás 12,86 

23 - Rondônia 12,56 

24 - Paraná  3,57 

25 - Maranhão* 
       Rio Grande do Norte* 

 0,00 
 0,00 

* Obtiveram nota zero porque não mantinham página na Internet no período 
pesquisado (setembro/2003) 
 
Observações: 

 

Constatamos, a partir do ranking acima, que apenas duas casas 

legislativas (7,41%) obtiveram nota acima de 50. A página da Assembléia 

de Minas Gerais aparece em 1º lugar com 68,75, seguida do Rio Grande do 

Sul, com 62,09. 
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Numa faixa intermediária, com nota de 30,01 a 50, estão 12 

Assembléias (44,44%). A maior faixa foi a de home pages com nota de 0 a 

30 - 13, ou 48,15%. 

 

Os números demonstram a falta de investimento em ativos de Capital 

Relacional nas home pages analisadas. Ressaltamos que a nossa pesquisa 

não teve como objetivo analisar a qualidade da informação apresentada, 

mas a existência ou não dos ativos elencados. 

 

6.2.3.1  Capital relacional - interatividade 

 

O item Interatividade, com as perguntas de números 14 a 20, incluiu 

a pesquisa de informações ou serviços que mostrassem o investimento da 

Casa Legislativa na participação direta dos cidadãos. Buscamos, portanto, 

nas páginas de Internet, a presença de chats ou fóruns de discussão, 

mecanismos de recebimento de sugestões e/ou denúncias e formas de 

contato direto com os deputados e setores administrativos via web. 

Finamente, pesquisamos se as páginas continham formas de disseminação 

de notícias das assembléias legislativas mediante cadastro de usuários. 

 

O total de pontos possíveis em Capital Relacional/Interatividade é 8. 

A nota obtida pelas casas legislativas, portanto, foi calculada da seguinte 

forma: 

 

NCRI = (POCRI x 100)/PPCRI 

NCRI = Nota de Capital Relacional/Interatividade 

POCRI = Total de pontos obtidos em Capital Relacional/Interatividade 

PPCRI = Total de pontos possíveis em Capital 

Relacional/Interatividade 

 

O ranking abaixo demonstra a presença do Capital Relacional 

especificamente em relação ao item Interatividade das home pages de cada 

Assembléia Legislativa. 
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- Tabela 14 – 
Capital Relacional - Interatividade: Ranking das Páginas Web 

 
Casa Legislativa Nota 
1 -   Espírito Santo 
       Minas Gerais 
       Piauí 
       Rio Grande do Sul 
       Santa Catarina 

62,50 
62,50 
62,50 
62,50 
62,50 

2 -   Bahia 
       Distrito Federal 
       Mato Grosso do Sul 
       Pernambuco 
       Rio de Janeiro 
       Roraima 

37,50 
37,50 
37,50 
37,50 
37,50 
37,50 

3 -   Amapá 
       Amazonas 
       Mato Grosso 
       Paraíba 
       São Paulo 
       Sergipe 
       Tocantins 

25,00 
25,00 
25,00 
25,00 
25,00 
25,00 
25,00 

4 -   Acre 
       Alagoas 
       Ceará 
       Goiás 
       Pará 
       Rondônia 

12,50 
12,50 
12,50 
12,50 
12,50 
12,50 

5 -   Maranhão* 
       Paraná 
       Rio Grande do Norte* 

0,00 
0,00 
0,00 

* Obtiveram nota zero porque não mantinham página na Internet no período 
pesquisado (setembro/2003) 
 
Observações: 

 

Percebemos, a partir do ranking, que quase 60% (59,26%) das 

páginas de Assembléias (16) obtiveram nota de 0 a 30, o que demonstra o 

baixo investimento das Casas no Capital Relacional/Interatividade nas suas 

home pages. Além das Assembléias do Maranhão e Rio Grande do Norte, 

que não mantinham página na Internet no período pesquisado, a 

Assembléia do Paraná obteve nota zero nesse ativo. 

 

Apenas 5 Assembléias (18,52%) obtiveram nota superior a 50 e 6 

Assembléias (22,22%) ficaram com nota de 30,01 a 50. 
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6.2.3.2  Capital relacional - prestação de serviços 

 

Quatro perguntas (números 21 a 24) serviram para analisar o item 

Prestação de Serviços, que pretende pesquisar como as home pages das 

casas legislativas auxiliam os cidadãos com a prestação direta de serviços 

ou com a indicação de onde encontrá-los. 

 

Nosso objetivo foi investigar se as páginas traziam links para órgãos 

de interesse, agenda de videoconferências do Interlegis, informações sobre 

eleições, além de informações sobre itens diversos, como acervo 

bibliográfico, municípios, agenda de eventos e textos de normas federais. 

 

O total de pontos possíveis nesse elemento é 4. A nota obtida pelas 

casas legislativas, portanto, foi calculada da seguinte forma: 

 

NCRPS = (POCRPS x 100)/PPCRPS 

NCRPS = Nota de Capital Relacional/Prestação de Serviços 

POCRPS = Total de pontos obtidos em Capital Relacional/Prestação de 

Serviços 

PPCRPS = Total de pontos possíveis em Capital Relacional/Prestação 

de Serviços 

 

O ranking abaixo demonstra a presença do Capital Relacional, 

especificamente em relação à prestação de serviços nas páginas de Internet 

de cada Assembléia Legislativa. 
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- Tabela 15 – 
Capital Relacional - Prestação de Serviços: Ranking das Páginas Web 

 
Casa Legislativa Nota 
1 -   Minas Gerais 68,75 
2 -   Ceará 
       São Paulo 

63,08 
63,08 

3 -   Rio Grande do Sul 60,43 
4 -   Santa Catarina 59,38 
5 -   Pernambuco 57,30 
6 -   Piauí 56,83 
7 -   Alagoas 53,43 
8 -   Mato Grosso 44,68 
9 -   Rio de Janeiro 44,08 
10 - Bahia 
       Sergipe 

41,68 
41,68 

11 - Amapá 38,85 
12 - Acre 
       Rondônia 

37,80 
37,80 

13 - Amazonas 36,03 
14 - Mato Grosso do Sul 36,00 

15 - Paraíba 32,43 

16 - Tocantins 28,88 
17 - Roraima 23,23 
18 - Pará 21,43 
19 - Paraná 17,85 
20 - Distrito Federal 16,08 
21 - Goiás 14,28 

22 - Espírito Santo 
       Maranhão* 
       Rio Grande do Norte* 

0,00 
0,00 
0,00 

* Obtiveram nota zero porque não mantinham página na Internet no período 
pesquisado (setembro/2003) 
 

Observações: 

 

As notas obtidas revelam que, em relação ao item Prestação de 

Serviços, as Assembléias se dividiram em três grupos mais ou menos 

homogêneos. O primeiro grupo, formado por 8 Casas (29,63%), obteve 

nota superior a 50. O segundo grupo, com 10 (37,04%), teve nota de 30,01 

a 50. O último grupo, formado por 9 Assembléias (33,33%), apresentou 

nota de 0 a 30. Além das Assembléias do Maranhão e Rio Grande do Norte, 

que não tinham página no período pesquisado, a Assembléia do Espírito 

Santo obteve nota zero neste ativo. 
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6.2.3.3  Capital relacional - imagem 

 

O item Imagem foi investigado com as perguntas número 25 a 28, 

com as quais pretendemos pesquisar nas páginas de Internet das 

Assembléias a existência de mecanismos que contribuem para produzir uma 

imagem positiva do Legislativo. Buscamos informações sobre ações de 

educação para a cidadania; publicações periódicas e textos integrais 

editados pela Casa e descrição sobre a história da instituição. 

 

O total de pontos possíveis nesse elemento é 4. A nota obtida pelas 

casas legislativas, portanto, foi calculada da seguinte forma: 

 

NCRIm = (POCRIm x 100)/PPCRIm 

NCRIm = Nota de Capital Relacional/Imagem 

POCRIm = Total de pontos obtidos em Capital Relacional/Imagem 

PPCRIm = Total de pontos possíveis em Capital Relacional/Imagem 

 

A classificação das home pages de assembléias legislativas, de acordo 

com as notas obtidas em relação ao item imagem foi a exibida na Tabela 

16. 
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- Tabela 16 – 
Capital Relacional - Imagem: Ranking das Páginas Web 

 
Casa Legislativa Nota 
1 -   Minas Gerais 100,00 
2 -   Ceará 
       Mato Grosso 
       Rio de Janeiro 
       Rio Grande do Sul 

75,00 
75,00 
75,00 
75,00 

3 -   Acre 
       Alagoas 
       Distrito Federal 
       Espírito Santo 
       Mato Grosso do Sul 
       Pará 
       Paraíba 
       Pernambuco 
       Piauí 
       Santa Catarina 
       São Paulo 
       Sergipe 
       Tocantins 

50,00 
50,00 
50,00 
50,00 
50,00 
50,00 
50,00 
50,00 
50,00 
50,00 
50,00 
50,00 
50,00 

4 -   Amapá 
       Amazonas 
       Bahia 
       Goiás 
       Roraima 

25,00 
25,00 
25,00 
25,00 
25,00 

5 -   Maranhão* 
       Paraná 
       Rio Grande do Norte* 
       Rondônia 

0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

* Obtiveram nota zero porque não mantinham página na Internet no período 

pesquisado (setembro/2003). 

 

Observações: 

 

Uma Assembléia, a de Minas Gerais (3,70%), obteve nota 100. Em 2º 

lugar, ficaram 4 assembléias legislativas, 14,81%, com nota 75. O maior 

grupo é formado por 13 instituições, 48,15%, cujas páginas receberam nota 

50, em 3º lugar. O 4º lugar ficou com 5 casas legislativas, 18,52%, com 25 

pontos. O quinto e último lugar coube a 4 páginas de Assembléias 

(14,81%), com nota zero. Além de Maranhão e Rio Grande do Norte, que 

não tinham página de Internet no período pesquisado, ficaram com nota 

zero as páginas das Assembléias do Paraná e Rondônia. 
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A imagem é um quesito importante para a maioria das assembléias 

legislativas, uma  vez que a maior parte das páginas de Internet obteve 

nota acima de 50 - 18, ou 66,67%. 

 

6.2.3.4 Capital relacional - usabilidade 

 

As perguntas número 29 e 30 do ativo Usabilidade tiveram como 

objetivo a investigação de dois pontos facilitadores do acesso a informações 

pelo cidadão na home page. O primeiro deles, mapa do site, permite ao 

internauta uma visão geral da estrutura da página, facilitando a navegação 

pelos diversos links internos. O segundo, serviço de busca interna, dá ao 

usuário a oportunidade de localizar rapidamente as informações de seu 

interesse. É importante ressaltar que o questionário não teve o objetivo de 

avaliar quesitos como navegabilidade, estrutura de informação nem layout 

das páginas. Em todas as questões buscamos objetivamente a presença ou 

não de determinados conteúdos ou informações.  

 

O total de pontos possíveis em Usabilidade é 4. A nota obtida pelas 

páginas de assembléias legislativas neste item foi calculada da seguinte 

forma: 

 

NCRU = (POCRU x 100)/PPCRU 

NCRU = Nota de Capital Relacional/Usabilidade 

POCRU = Total de pontos obtidos em Capital Relacional/Usabilidade 

PPCRU = Total de pontos possíveis em Capital Relacional/Usabilidade 

 

O ranking das assembléias legislativas, de acordo com as notas 

obtidas em Usabilidade ficou como demonstrado na Tabela 17.  
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- Tabela 17 – 
Capital Relacional - Usabilidade: Ranking das Páginas Web 

 
Casa Legislativa Nota 
1 -   Amazonas 100,00 
2 -   Mato Grosso do Sul 
       Minas Gerais 
       Pará 
       Paraíba  
       Pernambuco 
       Rio Grande do Sul 
       Roraima 

50,00 
50,00 
50,00 
50,00 
50,00 
50,00 
50,00 

3 -   Acre 
       Alagoas 
       Amapá 
       Bahia 
       Ceará 
       Distrito Federal 
       Espírito Santo 
       Goiás 
       Maranhão* 
       Mato Grosso 
       Paraná 
       Piauí  
       Rio de Janeiro 
       Rio Grande do Norte* 
       Rondônia 
       Santa Catarina 
       São Paulo 
       Sergipe 
       Tocantins 

0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

* Obtiveram nota zero porque não mantinham página na Internet no período 

pesquisado (setembro/2003) 

 

Observações: 

 

Não constam “mapa do site” e “serviço de busca” em 19 das 

assembléias legislativas - 70,37%. Apenas 7 casas legislativas (25,93%) 

obtiveram nota igual a 50 e apenas uma, a home page da Assembléia 

Legislativa do Amazonas, obteve o total de pontos possíveis na avaliação 

desse ativo.  

 

6.2.4 Transparência 

 

Os ativos constantes do fator Transparência foram avaliados pelas 

perguntas número 31 a 54, ou seja, 24 perguntas, que foram divididas em 

duas áreas: Atividades Parlamentares e Atividades Administrativas. Em 
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Atividades Parlamentares investigamos se as home pages divulgam 

informações sobre a atuação dos deputados e sobre o andamento dos 

trabalhos, oferecendo, por exemplo, a consulta ao órgão oficial do Poder, a 

bancos de dados das proposições em tramitação, de normas, entre outras 

aplicações. 

 

Já em Atividades Administrativas, os questionamentos foram sobre 

informações relativas às contas da instituição, setores administrativos e 

seus responsáveis e licitações e empresas contratadas. 

 

O Gráfico 6, localizado no Anexo 3 demonstra a presença, nas home 

pages, de ativos intangíveis referentes à Transparência nas atividades 

parlamentares e administrativas. 

 

O total de pontos possíveis para essas perguntas é 39. A nota obtida 

pelas assembléias legislativas neste item foi calculada da seguinte forma: 

 

NT = (POT x 100)/PPT 

NT = Nota de Transparência 

POCHAA = Total de pontos obtidos em Transparência 

PPCHAA = Total de pontos possíveis em Transparência 

 

Com base nas notas encontradas elaboramos o ranking apresentado 

na Tabela 18, que retrata especificamente a presença do ativo 

Transparência nas home pages analisadas. 
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- Tabela 18 – 
Capital Transparência: Ranking das Páginas Web 

 
Casa Legislativa Nota 
1 -   Minas Gerais 80,77 
2 -   Rio Grande do Sul 74,23 
3 -   São Paulo 71,87 
4 -   Espírito Santo 67,90 
5 -   Rio de Janeiro 61,74 
6 -   Pernambuco 52,56 
8 -   Ceará 45,00 
7 -   Amazonas 36,41 
9 -   Santa Catarina 34,62 
10 -  Distrito Federal 27,38 
11 -  Amapá 26,77 
12 -  Bahia  26,41 
14 -  Goiás 25,64 
13 -  Sergipe 24,62 
16 -  Roraima 21,41 
15 - Mato Grosso do Sul 
       Pará 

21,67 
21,67 

19 -  Mato Grosso 
        Tocantins 

20,38 
20,38 

20 -  Paraíba 18,08 
21 - Piauí 16,15 
22 - Acre 
       Alagoas 

12,18 
12,18 

23 - Rondônia 6,67 
24 - Paraná 3,21 
25 - Maranhão* 
       Rio Grande do Norte* 

0,00 
0,00 

* Obtiveram nota zero porque não mantinham página na Internet no período 

pesquisado (setembro/2003) 

 

Observações: 

A análise dos ativos de Transparência encontrados nas home pages 

de assembléias legislativas não teve, assim como em outros itens a 

intenção de avaliar a qualidade da informação disponível, uma vez que essa 

é uma avaliação subjetiva, que não foi objeto do nosso questionário. 

Analisamos aqui, portanto, a quantidade de ativos de Transparência 

presente na página em relação ao total de ativos encontrados. 

 

Constatamos que, em relação ao total de ativos de Capital Intelectual 

encontrados nas páginas de cada Assembléia, a Transparência ainda ocupa 

pouco espaço. Do total de 27 home pages  de Assembléias, 21 - 77,78% - 

apresentaram nota abaixo de 50. Essas podem ser divididas em três faixas:  
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• 3 Assembléias (11,11%) obtiveram nota de 30,01 a 50; 

• 10 Assembléias (37,04%) obtiveram nota de 20,01 a 30; 

• 8 Assembléias (29,63%) obtiveram nota abaixo de 20, aqui 

incluídas as duas casas que não tinham home page no período 

analisado. 

 

Em relação ao ativo Transparência, apenas 22,22% das home pages, 

ou seja, de 6 Assembléias, conseguiram nota acima de 50. Nenhuma atingiu 

o total de pontos nesse ativo. 

 

6.2.4.1 Transparência - atividades parlamentares 

 

A presença de informações sobre Atividades Parlamentares foi 

analisada através de 20 questões. Investigamos se havia nas home pages 

itens específicos que permitissem aos cidadãos acompanhar o dia-a-dia dos 

trabalhos parlamentares, como a ordem do dia e resultado das reuniões de 

Plenário e das Comissões; a lista de presença dos deputados; voto dos 

deputados; informações sobre as Comissões Temporárias (Especiais e 

Comissões Parlamentares de Inquérito - CPIs); agenda dos trabalhos e 

eventos institucionais; agenda do presidente da Casa e textos de discursos. 

 

A presença do órgão oficial - o Diário do Legislativo - também foi 

investigada, por considerarmos essencial para a transparência a divulgação 

das publicações dos atos oficiais do processo legislativo e dos atos 

administrativos do Poder. A existência de bases de dados pesquisável sobre 

tramitação de proposições e de normas estaduais foi outro ponto avaliado. 

A publicação dos textos do Regimento Interno e da Constituição do Estado, 

que contém as regras básicas de funcionamento das Assembléias, permite 

ao cidadão ter as ferramentas necessárias para compreender o 

funcionamento da instituição. 

 

A “tradução” dos fatos, através da publicação de notícias, também foi 

analisada, assim como a presença de veículos de divulgação dos trabalhos, 

como TV e Rádio próprias da Casa Legislativa.  
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O total de pontos possíveis para Transparência é 32. A nota obtida 

pelas assembléias legislativas foi calculada da seguinte forma: 

 

NTAP = (POTAP x 100)/PPTAP 

NTAP = Nota de Transparência/Atividades Parlamentares 

POCHAP = Total de pontos obtidos em Transparência/Atividades 

Parlamentares 

PPCHAP = Total de pontos possíveis em Transparência/Atividades 

Parlamentares 

 

O ranking que retrata especificamente a presença do ativo 

Transparência/Atividades Parlamentares nas home pages analisadas é o 

constante da Tabela 19. 

- Tabela 19 – 
Capital Transparência – Atividades Parlamentares: Ranking das Páginas Web 

Casa Legislativa Nota 
1 -   Minas Gerais 82,81 
2 -   Rio Grande do Sul 81,09 
3 -   São Paulo 73,53 
4 -   Rio de Janeiro 70,56 
5 -   Espírito Santo 68,69 
6 -   Pernambuco 43,91 
7 -   Ceará 43,13 
8 -   Amazonas 40,47 
9 -   Santa Catarina 32,03 
10 -  Mato Grosso do Sul 29,53 
11 -  Amapá 29,50 
12 -  Pará 26,41 
13 -  Distrito Federal 26,34 
14 -  Bahia 22,81 
15 -  Roraima 22,19 
16 -  Paraíba 22,03 
17 -  Goiás 21,09 
18 -  Sergipe 20,63 
19 -  Mato Grosso 
        Tocantins 

20,16 
20,16 

20 -  Piauí 16,56 
21-   Acre 
        Alagoas 

14,84 
14,84 

22 – Rondônia 8,13 

23 – Maranhão* 
       Paraná 
       Rio Grande do Norte* 

0,00 
0,00 
0,00 

* Obtiveram nota zero porque não mantinham página na Internet no período 

pesquisado (setembro/2003)
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Observações: 

A maior parte das assembléias legislativas não se preocupou em 

divulgar, em itens específicos das suas home pages informações completas 

sobre as atividades parlamentares. Constatamos que 81,48% - 22 Casas - 

tiveram nota abaixo de 50 no ativo Transparência/Atividade Parlamentar. 

Esse grupo pode ser dividido em três faixas, em relação ao total de home 

pages analisadas 

• 4 Assembléias (14,81%) obtiveram nota de 30,01 a 50; 

• 11 Assembléias (40,74%) obtiveram nota de 20,01 a 30; 

• 7 Assembléias (25,93%) obtiveram nota abaixo de 20. Três casas 

legislativas obtiveram nota zero, aqui incluídas as duas casas que 

não tinham home page no período analisado, Maranhão e Rio 

Grande do Norte, que foram acompanhadas da Assembléia 

Legislativa do Paraná. 

Apenas 5 home pages – 18,52% - alcançaram nota acima de 50 e 

nenhuma obteve o total dos pontos. 

 

6.2.4.2  Transparência - atividades administrativas 

 

Quatro perguntas, de número 51 a 54, investigaram se as home 

pages das assembléias legislativas apresentavam ativos de Transparência. 

Ao buscar informações sobre prestação de contas da instituição, licitações e 

empresas contratadas, o objetivo foi avaliar a preocupação da Casa 

Legislativa com a transparência dos recursos financeiros e dos 

procedimentos administrativos. A divulgação dos nomes dos responsáveis 

pelos setores administrativos foi considerada importante porque facilita a 

obtenção de informações ou orientações específicas pelos cidadãos. 

 

O total de pontos possíveis para Transparência/Atividades 

Administrativas é 7. A nota obtida pelas assembléias legislativas foi 

calculada da seguinte forma: 

 

NTAA = (POTAA x 100)/PPTAA 

NTAA = Nota de Transparência/Atividades Administrativas 
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POCHAA = Total de pontos obtidos em Transparência/Atividades 

Administrativas 

PPCHAA = Total de pontos possíveis em Transparência/Atividades 

Administrativas 

 

A partir das notas obtidas elaboramos o seguinte ranking das home 

pages de Assembléias, no ativo Transparência/Atividades Administrativas: 

 

- Tabela 20 –  
Capital Transparência – Atividades Administrativas: Ranking das Páginas Web 

 
Casa Legislativa Nota 
1 -   Minas Gerais 71,43 
2 -   Espírito Santo 
       São Paulo 

64,29 
64,29 

3 -   Ceará 53,57 
4 -   Goiás 
       Pernambuco 
       Santa Catarina 

46,43 
46,43 
46,43 

5 -   Bahia 
       Rio Grande do Sul 
       Sergipe 

42,86 
42,86 
42,86 

6 -   Mato Grosso 
       Rio de Janeiro 
       Tocantins 

21,43 
21,43 
21,43 

7 -   Amazonas 
       Distrito Federal 
       Paraná 
       Roraima 

17,86 
17,86 
17,86 
17,86 

8 -   Amapá 
       Piauí 

14,29 
14,29 

9 -   Acre 
       Alagoas 
       Maranhão* 
       Mato Grosso do Sul 
       Pará 
       Paraíba 
       Rio Grande do Norte* 
       Rondônia 

0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

* Obtiveram nota zero porque não mantinham página na Internet no período 
pesquisado (setembro/2003) 
 

Observações: 

A maioria das assembléias legislativas - 23, ou 85,18% - apresentou 

notas abaixo de 50 em Transparência/Atividades Administrativas. Esse 

resultado revela a falta de espaço nas páginas de Internet para informações 
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sobre recursos financeiros utilizados, procedimentos administrativos e 

contratações. Destaca-se, entre essas casas legislativas, que 8 tiveram nota 

zero. As faixas abaixo mostram detalhadamente as notas desse grupo, em 

relação ao total de home pages analisadas: 

• 6 Assembléias (22,22%) obtiveram nota de 30,01 a 50; 

• 3 Assembléias (11,11%) obtiveram nota de 20,01 a 30; 

• 6 Assembléias (22,22%) obtiveram nota de 10 a 20; 

• 8 Assembléias (29,63%) obtiveram nota zero, aqui incluídas as 

duas casas que não tinham home page no período analisado, 

Maranhão e Rio Grande do Norte. 

 

Apenas 4 home pages - 14,82% - alcançaram nota acima de 50 e 

nenhuma Assembléia obteve o total dos pontos. 

 

6.3  Análise    da   distribuição    dos    diferentes   tipos   de   ativos  

       intangíveis nas páginas de Internet de cada Assembléia  

 

Elaboramos, a partir dos questionários aplicados, gráficos de “pizza” 

que retratam a distribuição dos diferentes tipos de ativos intangíveis nas 

páginas de Internet de cada Assembléia, inseridos no Anexo 4. A partir 

desses gráficos, torna-se fácil a visualização da ênfase dada pelas casas 

legislativas às diferentes subdivisões de Capital Intelectual (CI).  

 

Observamos que o elemento de maior representatividade em 

praticamente todas as home pages foi o Capital Humano/Área Parlamentar. 

Os elementos Transparência e Capital Relacional/Interatividade se 

destacaram como os itens de menor representatividade na maior página 

dos sites analisados. Apenas uma Casa Legislativa, a Assembléia de Minas 

Gerais, apresentou todos os itens. A Assembléia Legislativa do Paraná, por 

outro lado, foi a que apresentou o menor número de itens na sua página de 

Internet - 4 de 11. 

 

Destacamos, a seguir, algumas observações: 
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Acre 

 Não foram encontrados os itens: Capital Humano/Área Parlamentar e 

Administrativa, Área Administrativa; Capital Estrutural/Área Administrativa; 

Capital Relacional/Usabilidade e Transparência/Atividades Administrativas. 

 O Capital Humano/Área Parlamentar é o item de maior 

representatividade na distribuição de ativos na página. 

 O item de menor representatividade é o Capital 

Relacional/Interatividade. De fato, a página da Assembléia Legislativa do 

Acre não possuía, no período analisado, um item de contato nem e-mail 

para envio de mensagens ou solicitações pelos cidadãos. 

 

Alagoas 

 Não possuía Capital Humano/Área Administrativa; Capital 

Estrutural/Área Administrativa e Capital Relacional/Usabilidade. 

 O elemento de maior destaque na página é o Capital Humano/Área 

Parlamentar que, somado ao Capital Humano/Área Parlamentar e 

Administrativa, atinge 47,35% do total de subdivisões de Capital 

Intelectual. 

 O item Capital Relacional/Interatividade foi o que apresentou menor 

representatividade na página, com 4,11%. 

 

Amapá 

 Não apresentou Capital Humano/Área Parlamentar e Administrativa; 

Capital Humano/Área Administrativa e Capital Relacional/Usabilidade. 

 O item de maior representatividade foi o Capital Humano/Área 

Parlamentar e o menor, Transparência/Atividades Administrativas. 

 

Amazonas 

 Não possuía Capital Humano/Área Administrativa e Capital 

Estrutural/Área Administrativa. 

 O item de maior representatividade foi o Capital 

Relacional/Usabilidade e o menor, Transparência/Atividades 

Administrativas. 
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Bahia 

 Não apresentou Capital Humano/Área Administrativa e Capital 

Relacional/Usabilidade. 

 O elemento de maior destaque foi o Capital Estrutural/Área 

Administrativa e o menor, Transparência/Atividades Parlamentares. 

 

Ceará 

 Não possuía Capital Relacional/Usabilidade. 

 O item de maior relevância foi o Capital Humano/Área Parlamentar e 

o menor, Capital Relacional/Interatividade. 

 

Distrito Federal 

 Não apresentava Capital Relacional/Usabilidade. 

 O maior percentual da página é o Capital Humano/Área Parlamentar 

e o menor, Transparência/Atividades Administrativas. 

 

Espírito Santo 

 Não possuía Capital Humano/Área Parlamentar e Administrativa e 

Capital Humano/Área Administrativa; Capital Relacional/Prestação de 

Serviços e Capital Relacional/Usabilidade. 

 O item de maior destaque foi Capital Humano/Área Parlamentar e o 

menor, Capital Estrutural/Área Administrativa. 

 

Goiás 

 Não possuía Capital Humano/Área Parlamentar e Capital 

Humano/Área Administrativa; Capital Estrutural/Área Administrativa e 

Capital Relacional/Usabilidade. 

 O maior destaque foi Capital Humano/Área Parlamentar e o menor, 

Capital Relacional/Interatividade. 

 

Mato Grosso 

 Não possuía Capital Humano/Área Parlamentar e Administrativa e 

Capital Humano/Área Administrativa; Capital Estrutural/Área Administrativa 

e Capital Relacional/Usabilidade.  
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 O item de maior percentual na página é Capital Humano/Área 

Parlamentar e o menor, Transparência/Atividades Parlamentares. 

 

Mato Grosso do Sul 

 Não apresentava Capital Humano/Área Administrativa, Capital 

Estrutural/Área Administrativa e Transparência/Atividades Administrativas. 

 O item de maior presença na página, em relação aos demais, foi 

Capital Humano/Área Parlamentar e o menor, Transparência/Atividades 

Parlamentares. 

 

Minas Gerais 

 Única página a possuir todos os elementos, com três elementos 

destacando-se com maior representatividade: Capital Humano/Área 

Parlamentar e Administrativa; Capital Estrutural/Área Administrativa e 

Capital Relacional/Imagem. O de menor destaque foi Capital Humano/Área 

Administrativa. 

 

Pará 

 Não possuía Capital Humano/Área Parlamentar e Administrativa e 

Capital Humano/Área Administrativa; Capital Estrutural/Área Administrativa 

e Transparência/Atividades Administrativas. 

 O elemento de maior destaque foi Capital Estrutural/Área 

Parlamentar e o menor, Capital Relacional/Interatividade. 

 

Paraíba 

 Não possuía Capital Humano/Área Administrativa e 

Transparência/Atividades Administrativas. 

 O item de maior destaque foi Capital Estrutural/Área Administrativa e 

o menor, Transparência/Atividades Parlamentares. 

 

Paraná 

 Não possuía Capital Humano/Área Parlamentar e Administrativa; 

Capital Humano/Área Administrativa; Capital Estrutural/Área 

Administrativa; Capital Relacional/Interatividade; Capital 
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Relacional/Imagem; Capital Relacional/Usabilidade e 

Transparência/Atividades Parlamentares. 

 O maior destaque da página é Capital Humano/Área Parlamentar e os 

menores, Transparência/Atividades Administrativas e Capital 

Relacional/Prestação de Serviços. 

 

Pernambuco 

 Não possuía Capital Humano/Área Administrativa. 

 O maior destaque é Capital Estrutural/Área Administrativa e o menor, 

Capital Relacional/Interatividade. 

 

Piauí 

 Não possuía Capital Humano/Área Parlamentar e Administrativa; 

Capital Humano/Área Administrativa; Capital Estrutural/Área 

Administrativa; Capital Relacional/Usabilidade. 

 O maior destaque é Capital Humano/Área Parlamentar e o menor, 

Transparência/Atividades Administrativas. 

 

Rio de Janeiro 

 Não possuía Capital Humano/Área Parlamentar e Administrativa; 

Capital Humano/Área Administrativa e Capital Relacional/Usabilidade. 

 O maior destaque é Capital Estrutural/Área Administrativa e o menor, 

Transparência/Atividades Administrativas. 

 

Rio Grande do Sul 

 Não possuía Capital Humano/Área Administrativa. 

 O maior destaque é Capital Estrutural/Área Administrativa e o menor, 

Transparência/Atividades Administrativas. 

 

Rondônia 

 Não possuía Capital Humano/Área Administrativa; Capital 

Estrutural/Área Administrativa; Capital Relacional/Imagem; Capital 

Relacional/Usabilidade e Transparência/Atividades Administrativas. 

 O elemento de maior representatividade é Capital Humano/Área 

Parlamentar e o menor, Transparência/Área Parlamentar. 
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Roraima 

 Capital Estrutural/Área Administrativa é o único elemento a não estar 

representado na página. 

 O maior destaque é Capital Humano/Área Parlamentar e o menor, 

Transparência/Atividades Administrativas. 

 

Santa Catarina 

 Não possuía Capital Estrutural/Área Administrativa e Capital 

Relacional/Usabilidade. 

 O maior destaque é Capital Humano/Área Parlamentar e o menor, 

Capital Humano/Área Administrativa. 

 

São Paulo 

 Não possuía Capital Estrutural/Área Parlamentar nem Capital 

Relacional/Usabilidade. 

 Capital Estrutural/Área Administrativa é o maior destaque da página 

e o menor, Capital Relacional/Interatividade. 

 

Sergipe 

 Não possuía Capital Humano/Área Parlamentar e Administrativa; 

Capital Humano/Área Administrativa e Capital Relacional/Usabilidade. 

 O maior destaque é Capital Humano/Área Parlamentar e o menor, 

Transparência/Atividades Parlamentares. 

 

Tocantins 

 Não possuía Capital Humano/Área Parlamentar e Administrativa; 

Capital Estrutural/Área Administrativa e Capital Relacional/Usabilidade. 

 O maior destaque é Capital Humano/Área Parlamentar e o menor, 

Transparência/Atividades Parlamentares. 

 

A   distribuição de ativos intangíveis, por  grandes  categorias de Capital 

Intelectual: Capital  Humano,  Capital   Estrutural,  Capital Relacional e 

Transparência existentes nas home pages das Assembléias encontra-se 

representada no Gráfico 7, no Anexo 3. 
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7  CONCLUSÃO  

 

A análise dos resultados dos questionários que aplicamos às páginas  

web das 25 assembléias legislativas que se encontravam disponíveis à 

época da pesquisa (setembro de 2003), para o levantamento dos diferentes 

tipos de ativos intangíveis existentes em cada uma, mostrou uma grande 

variação de seus níveis de desenvolvimento e uma expressiva distância 

entre a menor e a maior nota de Capital Intelectual (entre 11,37 – Paraná – 

e 77,54 – Minas Gerais). 

 

Essa pontuação das home pages, no ponto de vista da divisão 

regional do País, mostrou a Região Norte como a que menos inclui 

informações. Esse desempenho talvez possa ser atribuído ao fato de que 

vários Estados e, conseqüentemente, suas casas legislativas podem ser 

considerados de existência “recente” quando comparados às demais 

unidades da Federação. O ex-Território de Rondônia foi elevado a Estado 

em 1981 e os do Amapá e Roraima apenas em 1988, beneficiados por 

dispositivo da nova Constituição Federal. Essa Carta Magna criou o Estado 

de Tocantins, na mesma Região. 

 

A análise global do desempenho da Região Centro-Oeste mostra um 

perfil semelhante ao Norte, no que diz respeito ao volume de ativos 

intangíveis de Capital Intelectual nas páginas de suas assembléias 

legislativas. Observa-se, ainda, que nesta Região não há grande 

discrepância entre os níveis de desenvolvimento das páginas. 

 

O Nordeste apresenta dois destaques positivos no cenário regional: 

as home pages dos Estados de Pernambuco e Ceará. A ausência de páginas 

das Assembléias dos Estados do Maranhão e do Rio Grande do Norte na 

Internet, durante o período pesquisado, levou a região para o 4º lugar no 

ranking de desenvolvimento, mas uma análise do Gráfico 2 (Anexo 3) 

permite observar que, de forma geral, os sites existentes apresentam 

melhores resultados que os da Região Centro-Oeste. 
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A Região Sul, segunda colocada no ranking regional, traz o ótimo 

desempenho da home page da Assembléia Legislativa do Rio Grande do Sul, 

mas surpreende pela baixa nota atribuída à página do Legislativo do 

Paraná. 

 

A Região Sudeste é a que apresenta resultados mais uniformes. Das 

quatro melhores colocações no ranking de Capital Intelectual do País, três 

correspondem a páginas de assembléias legislativas de Estados integrantes 

dessa Região: Minas Gerais (1º lugar), São Paulo (3º lugar) e Espírito Santo 

(4º lugar). 

 

Consideramos ser possível vincular os resultados regionais das home 

pages das casas legislativas com ao desempenho sócio-econômico de cada 

Região. A tabela abaixo mostra essa possibilidade: 

 

INDICES E REGIÕES NORTE C.-OESTE NORDESTE SUDESTE SUL 
Nota média de Capital 
Intelectual págs. web ALs 

  24,40    28,25 25,91* 61,44 40,54 

Índ. de Desenvolvimento 
Humano (1996)* 

0,727 0,848 0,608 0,857 0860 

PIB per capita - R$ 
(2000)* 

3.907 6.559 3.014 8.774 7.692 

* Fonte ALMANAQUE...(2003) 
 
 Acreditamos que as assembléias legislativas que dispõem de mais 

recursos para investimentos em tecnologias de informação e comunicação, 

recursos humanos e processos administrativos, têm melhor condição de 

fazer refletir o seu desenvolvimento interno em seus sites. 

 

 Pontuamos, a seguir, observações sobre itens específicos levantados 

em nossa pesquisa:  

  

 Percebemos uma preocupação comum a todas Assembléias em 

divulgar em suas home pages informações sobre o perfil dos parlamentares. 

Todas as casas legislativas pesquisadas apresentaram pelo menos dois dos 

sete subitens vinculados à pergunta, o que demonstrou um interesse muito 

particular das instituições em divulgar o perfil do parlamentar para o 

cidadão. 



 104 

 Do universo de 25 Assembléias, 11 informaram em suas home pages 

os programas de formação de servidores e/ou parlamentares. Esse número, 

apesar de não ser a maioria, torna-se significativo na medida em que revela 

o interesse na qualificação profissional do servidor e do próprio deputado, 

que é o agente do parlamento. 

 

 Apenas duas das 25 casas legislativas informaram em suas home 

pages o número de servidores que possuem, incluindo os servidores 

efetivos e o pessoal de recrutamento amplo. Esse dado demonstra que 

ainda não há, entre as Assembléias, a prática de divulgar informações que 

demonstrem a preocupação em tornar acessíveis a todos dados sobre a 

administração e aplicação de recursos financeiros. Além disso, ao divulgar 

como se compõe o corpo funcional, a casa legislativa fornece aos cidadãos 

instrumentos para avaliar o potencial da instituição.  

 

 Notamos que facilitar o acesso a Ouvidoria, com fornecimento de 

endereço, telefone e e-mail, não é uma prática comum nas páginas de 

Internet da maior parte das Assembléias em estudo. Apenas seis delas 

apresentaram esse meio de comunicação para os cidadãos.  

 

 Por considerarmos o mapa do site e o sistema de busca interna de 

uma home page ferramentas essenciais para a compreensão de como se 

organiza a página e para a localização de informações, pelo internauta, 

consideramos surpreendente que apenas quatro das 25 casas legislativas 

apresentam o mapa em suas páginas e que apenas cinco apresentem a 

opção de busca interna.  

 

 Apenas seis assembléias legislativas apresentaram em suas páginas 

web o órgão oficial do Legislativo (Diário do Legislativo). A publicação do 

órgão oficial na internet é mostra fundamental de transparência e do 

interesse em facilitar o acesso do cidadão aos atos  do processo legislativo e 

das atividades administrativas, além de atender ao princípio constitucional 

da publicidade. 
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 Percebemos que informar a ordem do dia do Plenário nas páginas das 

Assembléias é outro aspecto relevante para cerca de metade delas. Do 

universo das 25 casas pesquisadas, 13 apresentaram este item. Julgamos 

importante ressaltar que das páginas citadas, 9 permitem pesquisa por data 

da reunião, o que é mais um instrumento facilitador do acompanhamento 

dos trabalhos da Assembléia.  

 

 Em relação à divulgação dos resultados das reuniões de Plenário nas 

home pages, percebemos que a maioria não se preocupa com a questão. 

Apenas nove casas legislativas apresentaram a informação em suas 

páginas, número que consideramos ainda pequeno, levando-se em conta 

que as reuniões de Plenário e os seus resultados têm grande relevância no 

contexto político de uma instituição Legislativa. Das nove páginas citadas 

acima, oito delas permitem pesquisa por data da reunião.     

 

 Constatamos que as assembléias legislativas não priorizam em suas 

páginas de Internet informações sobre a posição de cada deputado em 

votações nominais realizadas em Plenário. Os números confirmam: apenas 

uma das vinte e cinco Casas analisadas apresenta o item em sua página. 

Acreditamos que, ao divulgar o voto do deputado, a Assembléia facilita ao 

cidadão no acompanhamento e avaliação do mandato, que poderia não 

mais ficar restrito ao período eleitoral. Omitir a presença e o voto do 

parlamentar nas reuniões deliberativas prejudica o acompanhamento do 

cidadão das decisões do seu representante na Casa. 

 

 Assim como são poucas as casas legislativas que informam a pauta e 

os resultados das reuniões de Plenário, também as pautas e os resultados 

das reuniões de Comissões são informados em, respectivamente, cinco e 

seis das home pages analisadas. Esse pequeno número demonstra falta de 

compromisso com o usuário-cidadão, que se vê limitado em suas pesquisas 

a importantes dados sobre o Legislativo. Cabe às comissões discutir mais 

profundamente as proposições que estão tramitando, receber e encaminhar 

denúncias e sugestões. São, também, órgãos de fiscalização das atividades 

do Poder executivo. Por isso, acreditamos que a divulgação, peta Internet, 

não só de seus integrantes, mas também da pauta e resultados das 
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reuniões, é mostra da importância que as  Comissões têm na Casa 

Legislativa e da preocupação em facilitar o acesso dos cidadãos a cada 

passo do processo legislativo. 

 

 Acreditamos que divulgar a pauta e resultados das Comissões na 

home page de uma Assembléia Legislativa é necessário para que o cidadão 

acompanhe os assuntos que estão em debate nas reuniões. 

 

 Dezessete páginas de Internet de casas legislativas não permitem o 

acompanhamento das comissões temporárias, como Comissões 

Parlamentares de Inquérito (CPIs) e Comissões Especiais. Apenas oito 

instituições se preocupam em oferecer essa informação. Consideramos a 

inexistência desta informação na maior parte das Casas uma falta grave, 

uma vez que o cidadão que queira acompanhar os trabalhos  legislativos 

não poderá faze-lo por completo, faltando, nesse caso, dados sobre 

comissões criadas para investigar casos específicos ou estudar mais 

profundamente questões em debate no Legislativo. 

 

 A presença de base de dados pesquisável sobre o acompanhamento 

de tramitação de proposições legislativas é um ponto que consideramos 

bastante deficiente nas páginas de Internet analisadas. Apenas 13 páginas 

apresentaram esse item. Consideramos que a existência de uma base de 

dados pesquisável em tramitação é instrumento primordial para uma Casa 

Legislativa.  Do total de oito subitens vinculados à pergunta principal 

positiva, encontramos páginas que variaram de dois aos oito itens 

encontrados. Consideramos que esses bancos de dados, para serem 

eficazes, devem conter o máximo possível dos elementos contidos nas 

perguntas secundárias. Ressaltamos a importância da inclusão de “dicas de 

pesquisa” que orientem os usuários em suas buscas de informação. 

 

 Observamos que nas questões sobre a existência, nas home pages, 

de base de dados com as legislações estaduais de origem do Legislativo e 

do Executivo, e também legislação interna da Assembléia Legislativa, as 

incidências são bastante variadas. Vinte casas legislativas apresentaram 

base de dados com as normas jurídicas estaduais de origem do Legislativo. 
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Quando se trata da origem do Executivo, o número cai para 11, chegando a 

9 quando se refere à legislação interna da Assembléia Legislativa. 

Consideramos os números relativamente baixos, pois acreditamos que 

prioritariamente todas as páginas de Internet das assembléias deveriam 

trazer tais informações, uma vez que são os órgãos públicos responsáveis 

pela edição das leis. No caso da legislação interna, o oferecimento das 

informações demonstraria, mais uma  vez, a preocupação em fornecer ao 

cidadão dados sobre sua organização interna, o que é prova de 

transparência. 

 

 Grande parte das páginas de Internet analisadas – 18 – apresenta, 

com destaque, as últimas notícias da Casa. Em contrapartida, 7 assembléias 

ainda não em possuem páginas esse serviço, que “traduz” os fatos para os 

leigos e coloca em destaque o trabalho do Legislativo. A Internet é, 

essencialmente, um meio  de comunicação. Por isso, acreditamos que o 

investimento na divulgação de  informações em forma de notícias é algo 

inevitável. 

 

 É baixo o número de casas legislativas que apresentam em suas 

home pages informações sobre prestação de contas, licitações e empresas 

contratadas que, quando presentes, demonstram preocupação com 

Transparência. Quatorze das 25 instituições analisadas apresentam 

informações sobre prestação de contas, em variados níveis de 

detalhamento: dez informam sobre licitações e nenhuma divulga a relação 

das empresas contratadas para a prestação de serviços a Casa. Esses 

números mais uma vez demonstram que ainda é pequena a preocupação 

com a divulgação de informações sobre a administração das casas 

legislativas.  

 

Destacamos, a partir dos pontos abordados acima, que os elementos de 

maior representatividade em praticamente todas as home pages foi o 

Capital Humano/Área Parlamentar, mostrando que as Assembléias se 

preocuparam em publicar pelo menos as informações básicas sobre os 

representantes eleitos. Os elementos Transparência e Capital 

Relacional/Interatividade se destacaram como os itens de menor 
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representatividade na maior parte dos sites analisados. É importante 

ressaltar que nossa investigação foi centrada nas páginas web das 

Assembléias, por um período específico, e que, portanto, a classificação 

ruim de uma Casa no ranking não significa que haja a má gestão dos seus 

ativos intangíveis. 

  

 Percebemos, a partir de toda a análise efetuada, que não há  critérios 

semelhantes na formulação das páginas de Internet das casas legislativas 

do País. Falta ainda uniformidade de conteúdo, sem mencionar layout e 

navegação, aspectos não contemplados em nossa pesquisa.   

 

 É importante ressaltar, porém, que as casas legislativas - estaduais 

ou municipais - do País, podem contar com um aliado importante caso 

queiram investir no desenvolvimento de suas páginas web. Trata-se do 

Interlegis, um programa desenvolvido pelo Congresso Nacional, em parceria 

com o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), de modernização e 

integração do Poder Legislativo nos seus níveis federal, estadual e 

municipal. 

 

 O programa Interlegis também tem como objetivo a promoção da 

maior transparência e interação do Legislativo com a sociedade, através das 

novas tecnologias de informação. Atualmente, todas as assembléias 

legislativas contam com salas de videoconferência e salas multiuso, com 20 

computadores em rede, fornecidos pelo programa.  

 

 Portanto, apesar de julgarmos necessário o aperfeiçoamento das 

páginas de Internet, tanto no oferecimento de serviços e informações, 

quanto nos aspectos de comunicação e interatividade, destacamos  que a 

construção de uma página web pode representar um passo mais difícil e 

complexo do que se imagina. Toda e qualquer alteração demanda mudança 

de procedimentos e organização internos, além de uma Mesa comprometida 

com os investimentos em tecnologia e transparência. Como já vimos, o 

desenvolvimento do governo eletrônico depende, ainda, da pressão feita 

pela opinião pública e pelos cidadãos. 
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ANEXO 1 – QUESTIONÁRIO DAS HOME PAGES DAS ASSEMBLÉIAS LEGISLATIVAS : DE ACRE A DISTRITO FEDERAL 

CAPITAL HUMANO 
Nº PERGUNTAS Peso Valor AC AL AP AM BA CE DF 
   Não  Sim N/S R N/S R N/S R N/S R N/S R N/S R N/S R 

ÁREA PARLAMENTAR 
Traz perfis dos parlamentares?  2,00 0,00 1,00 s 1,00 s 1,00 s 1,00 s 1,00 s 1,00 s 1,00 s 1,00 
Se Sim:                  
a) fatos da vida profissional e política?  0,00 0,181 n 0,000 s 0,181 n 0,000 s 0,181 s 0,181 s 0,181 s 0,181 
b) endereço, telefone ou e-mail  0,00 0,181 s 0,181 n 0,000 n 0,000 s 0,181 s 0,181 s 0,181 s 0,181 
c) proposições de sua autoria?  0,00 0,092 n 0,000 n 0,000 s 0,092 s 0,092 n 0,000 s 0,092 s 0,092 
d)  dados de sua votação?  0,00 0,181 n 0,000 n 0,000 n 0,000 n 0,000 n 0,000 s 0,181 s 0,181 
e)  dados pessoais?  0,00 0,092 n 0,000 s 0,092 n 0,000 s 0,092 s 0,092 s 0,092 s 0,092 
f)  Informações  sobre deputados de 
legislaturas anteriores?  0,00 0,092 n 0,000 s 0,092 s 0,092 n 0,000 s 0,092 n 0,000 s 0,092 

g) fotografia?  0,00 0,181 n 0,000 s 0,181 n 0,000 s 0,181 s 0,181 s 0,181 s 0,181 

1 

Resultados da pergunta     1,18  1,55  1,18  1,73  1,73  1,91  2,00 
Pontos possíveis em C.  H. / Área parlamentar 2,00                 
Pontos obtidos em C.  H. / Área parlamentar      1,18  1,55  1,18  1,73  1,73  1,91  2,00 
Notas em C.  H. / Área parlamentar 
(máximo=100,00)     59,05  77,30  59,20  86,35  86,35  95,40  100,00 

ÁREAS: PARLAMENTAR E ADMINISTRATIVA 
Apresenta informação sobre programas de 
formação de servidores e/ou 
parlamentares? 

2,00 0,00 2,00 n 0,00 s 2,00 n 0,00 n 0,00 s 2,00 n 0,00 s 2,00 
2 

Resultados da pergunta     0,00  2,00  0,00  0,00  2,00  0,00  2,00 
Publica trabalhos técnicos de servidores 
e/ou parlamentares? 1,00 0,00 1,00 n 0,00 n 0,00 n 0,00 s 1,00 n 0,00 s 1,00 n 0,00 3 

Resultados da pergunta     0,00  0,00  0,00  1,00  0,00  1,00  0,00 
Pontos possíveis em C.  H. / Áreas: 
parlamentar e administrativa 3,00                 

Pontos obtidos em C.  H. / Áreas: parlamentar 
e administrativa     0,00  2,00  0,00  1,00  2,00  1,00  2,00 

Notas em C.  H. / Áreas: parlamentar e 
administrativa (máximo=100,00)     0,00  66,67  0,00  33,33  66,67  33,33  66,67 

ÁREA ADMINISTRATIVA 
Informa número de servidores da Casa 
Legislativa? 2,00 0,00 1,00 n 0,00 n 0,00 n 0,00 n 0,00 n 0,00 s 1,00 s 1,00 

Se Sim:                  

4 

a)  Servidores efetivos e pessoal de 
recrutamento amplo?  0,00 1,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 s 1,00 n 0,00 
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Nº PERGUNTAS Peso  Valor AC AL AP AM BA CE DF 
   Não  Sim N/S R N/S R N/S R N/S R N/S R N/S R N/S R 
 Resultados da pergunta     0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  2,00  1,00 

Traz informações sobre concursos públicos 
(atuais e/ou anteriores) realizados pela 
Casa Legislativa, para preenchimento de 
cargos? 

1,00 0,00 1,00 n 0,00 n 0,00 n 0,00 n 0,00 n 0,00 n 0,00 n 0,00 

5 

Resultados da pergunta     0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 

Pontos possíveis em C.  H. / Área 
administrativa 3,00                 

Pontos obtidos em C.  H. / Área administrativa     0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  2,00  1,00 
Notas em C.  H. / Área administrativa 
(máximo=100,00)     0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  66,67  33,33 

 
Pontos possíveis em Capital Humano 8,00                 

Pontos obtidos em Capital Humano     1,18  3,55  1,18  2,73  3,73  4,91  5,00 

Notas em Capital Humano (máximo=100,00)     14,76  44,33  14,80  34,09  46,59  61,35  62,50 
 

CAPITAL ESTRUTURAL 
Nº PERGUNTAS Peso Valor AC AL AP AM BA CE DF 
   Não  Sim N/S R N/S R N/S R N/S R N/S R N/S R N/S R 

ÁREA PARLAMENTAR                  
Informa a composição da Mesa? 1,00 0,00 1,00 s 1,00 s 1,00 s 1,00 s 1,00 s 1,00 s 1,00 s 1,00 6 
Resultados da pergunta     1,00  1,00  1,00  1,00  1,00  1,00  1,00 
Traz informações sobre as lideranças? 
(Maioria, Minoria, Governo e Bancadas) 1,00 0,00 1,00 n 0,00 n 0,00 n 0,00 n 0,00 s 1,00 s 1,00 n 0,00 7 

Resultados da pergunta     0,00  0,00  0,00  0,00  1,00  1,00  0,00 
Informa a representação partidária? 1,00 0,00 1,00 n 0,00 n 0,00 n 0,00 n 0,00 s 1,00 n 0,00 n 0,00 8 
Resultados da pergunta     0,00  0,00  0,00  0,00  1,00  0,00  0,00 
Informa a composição das Comissões? 1,00 0,00 0,50 n 0,00 s 0,50 s 0,50 s 0,50 s 0,50 s 0,50 s 0,50 
Se Sim:                  
a)  Comissões Permanentes?  0,00 0,25  0,00 s 0,25 s 0,25 s 0,25 s 0,25 s 0,25 s 0,25 
b)  Comissões Temporárias?  0,00 0,25  0,00 n 0,00 n 0,00 n 0,00 s 0,25 s 0,25 n 0,00 

9 

Resultados da pergunta     0,00  0,75  0,75  0,75  1,00  1,00  0,75 

10 
Traz informações sobre o funcionamento do 
Poder Legislativo, como atribuições e 
funcionamento do Plenário e das 
Comissões? 

1,00 0,00 1,00 n 0,00 n 0,00 s 1,00 n 0,00 n 0,00 s 1,00 n 0,00 
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Nº PERGUNTAS Peso Valor AC AL AP AM BA CE DF 
   Não  Sim N/S R N/S R N/S R N/S R N/S R N/S R N/S R 
 Resultados da pergunta     0,00  0,00  1,00  0,00  0,00  1,00  0,00 

Apresenta fluxograma que represente a 
tramitação de proposições legislativas? 1,00 0,00 1,00 n 0,00 n 0,00 n 0,00 n 0,00 n 0,00 n 0,00 n 0,00 11 

Resultados da pergunta     0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 
Pontos possíveis em C. E. / Área Parlamentar 6,00                 
Pontos obtidos em C. E. / Área Parlamentar     1,00  1,75  2,75  1,75  4,00  4,00  1,75 
Notas em C. E. / Área Parlamentar 
(máximo=100,00)     16,67  29,17  45,83  29,17  66,67  66,67  29,17 

ÁREA ADMINISTRATIVA                  
Exibe o organograma da Secretaria (área 
administrativa) da Assembléia? 1,00 0,00 1,00 n 0,00 n 0,00 s 1,00 n 0,00 s 1,00 s 1,00 s 1,00 12 

Resultados da pergunta     0,00  0,00  1,00  0,00  1,00  1,00  1,00 
Informa as atribuições das unidades 
administrativas?  1,00 0,00 1,00 n 0,00 n 0,00 n 0,00 n 0,00 s 1,00 n 0,00 n 0,00 13 

Resultados da pergunta     0,00  0,00  0,00  0,00  1,00  0,00  0,00 
Pontos possíveis em C. E. / Área 
Administrativa 2,00                 

Pontos obtidos em Pontos possíveis em C. E. / 
Área Administrativa     0,00  0,00  1,00  0,00  2,00  1,00  1,00 

Notas em Pontos possíveis em C. E. / Área 
Administrativa (máximo=100,00)     0,00  0,00  50,00  0,00  100,00  50,00  50,00 

                   
Pontos possíveis em Capital Estrutural 8,00                 
Pontos obtidos em Capital Estrutural     1,00  1,75  3,75  1,75  6,00  5,00  2,75 
Notas em Pontos possíveis em Capital 
Estrutural (máximo=100,00)     12,50  21,88  46,88  21,88  75,00  62,50  34,38 

 

CAPITAL RELACIONAL 
Nº PERGUNTAS Peso Valor AC AL AP AM BA CE DF 
   Não  Sim N/S R N/S R N/S R N/S R N/S R N/S R N/S R 

INTERATIVIDADE 
Possui chats para discussão de assuntos 
inerentes ao Poder Legislativo, ex: “Fórum 
Eletrônico de Debates”? 

1,00 0,00 1,00 n 0,00 n 0,00 n 0,00 s 1,00 n 0,00 n 0,00 n 0,00 14 

Resultados da pergunta     0,00  0,00  0,00  1,00  0,00  0,00  0,00 
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Nº PERGUNTAS Peso  Valor AC AL AP AM BA CE DF 
   Não  Sim N/S R N/S R N/S R N/S R N/S R N/S R N/S R 

Possui Orçamento Participativo, onde o 
cidadão sugere emendas ao projeto de lei 
anual do orçamento? 

1,00 0,00 1,00 n 0,00 n 0,00 n 0,00 n 0,00 n 0,00 n 0,00 n 0,00 
15 

Resultados da pergunta     0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 
Facilita o acesso a Ouvidoria, com 
fornecimento de telefone, endereço e e-
mail? 

2,00 0,00 2,00 n 0,00 n 0,00 n 0,00 n 0,00 n 0,00 n 0,00 s 2,00 
16 

Resultados da pergunta     0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  2,00 
Informa links para páginas pessoais de 
deputados? 1,00 0,00 1,00 n 0,00 n 0,00 s 1,00 n 0,00 s 1,00 n 0,00 n 0,00 17 

Resultados da pergunta     0,00  0,00  1,00  0,00  1,00  0,00  0,00 
Facilita o contato o direto com os deputados 
(links para seus e-mails ou formulários 
estruturados para envio de mensagens)? 

1,00 0,00 1,00 s 1,00 s 1,00 s 1,00 s 1,00 s 1,00 s 1,00 s 1,00 
18 

Resultados da pergunta     1,00  1,00  1,00  1,00  1,00  1,00  1,00 
Permite contato direto com setores 
específicos da Casa (links para seus e-
mails ou formulários estruturados para 
envio de mensagens)? 

1,00 0,00 1,00 n 0,00 n 0,00 n 0,00 n 0,00 s 1,00 n 0,00 n 0,00 

19 

Resultados da pergunta     0,00  0,00  0,00  0,00  1,00  0,00  0,00 
Cadastra usuários para recebimento de 
notícias da Assembléia Legislativa através 
de e-mail? 

1,00 0,00 1,00 n 0,00 n 0,00 n 0,00 n 0,00 n 0,00 n 0,00 n 0,00 
20 

Resultados da pergunta     0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 
Pontos possíveis em C. R. / Interatividade 8,00                 
Pontos obtidos em C. R. / Interatividade     1,00  1,00  2,00  2,00  3,00  1,00  3,00 
Notas em C. R. / Interatividade 
(máximo=100,00)     12,50  12,50  25,00  25,00  37,50  12,50  37,50 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
Possui links para órgãos de interesse? 1,00 0,00 0,50 s 0,50 s 0,50 s 0,50 s 0,50 s 0,50 s 0,50 s 0,50 
Se Sim:                  
a) Poder Legislativo Federal?  0,00 0,072 s 0,072 n 0,000 s 0,072 s 0,072 s 0,072 s 0,072 n 0,000 
b) Assembléias Legislativas?  0,00 0,072 n 0,000 s 0,072 s 0,072 n 0,000 s 0,072 s 0,072 n 0,000 
c) Interlegis?  0,00 0,072 s 0,072 s 0,072 s 0,072 s 0,072 s 0,072 n 0,000 s 0,072 
d) Unale?  0,00 0,072 s 0,072 s 0,072 n 0,000 s 0,072 s 0,072 n 0,000 n 0,000 
e) Órgãos do Poder Executivo?  0,00 0,071 s 0,071 s 0,071 s 0,071 s 0,071 s 0,071 s 0,071 n 0,000 
f)Tribunais?  0,00 0,071 s 0,071 s 0,071 s 0,071 n 0,000 s 0,071 s 0,071 n 0,000 

21 

g) Outros?  0,00 0,071 s 0,071 s 0,071 s 0,071 s 0,071 s 0,071 s 0,071 s 0,071 
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Nº PERGUNTAS Peso Valor AC AL AP AM BA CE DF 
   Não Sim N/S R N/S R N/S R N/S R N/S R N/S R N/S R 
 Resultados da pergunta     0,93  0,93  0,93  0,86  1,00  0,86  0,64 

Possui agenda de videoconferências do 
Interlegis? 1,00 0,00 1,00 n 0,00 n 0,00 n 0,00 n 0,00 n 0,00 s 1,00 n 0,00 22 

Resultados da pergunta     0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  1,00  0,00 
Traz informações sobre eleições? 1,00 0,00 0,50 n 0,000 s 0,500 s 0,500 n 0,000 n 0,000 n 0,000 n 0,000 
Se Sim:                  
a)  Calendário?  0,00 0,125  0,000 n 0,000 n 0,000  0,000  0,000  0,000  0,000 
b)  Legislação vigente?  0,00 0,125  0,000 n 0,000 n 0,000  0,000  0,000  0,000  0,000 
c)  Resultados de eleições?  0,00 0,125  0,000 s 0,125 s 0,125  0,000  0,000  0,000  0,000 
Se Sim:                  
 a)  Base de dados pesquisável?  0,00 0,125  0,000 n 0,000 n 0,000  0,000  0,000  0,000  0,000 

23 

Resultados da pergunta     0,00  0,63  0,63  0,00  0,00  0,00  0,00 
Presta informações de interesse dos 
cidadãos, além daquelas sobre o Poder 
Legislativo? 

1,00 0,00 0,50 s 0,50 s 0,50 n 0,00 s 0,50 s 0,50 s 0,50 n 0,00 

Se Sim:                  
a)  Informações sobre seus acervos 
bibliográficos e/ou arquivísticos?  0,00 0,084 n 0,00 n 0,00  0,00 n 0,00 n 0,00 n 0,00  0,00 

b)  Informações sobre municípios?  0,00 0,083 n 0,00 n 0,00  0,00 n 0,00 s 0,08 n 0,00  0,00 
c)  Levantamentos de preços de produtos e 
serviços?  0,00 0,083 n 0,00 n 0,00  0,00 n 0,00 n 0,00 n 0,00  0,00 

d) Agenda de eventos de cultura e arte a 
serem realizados pela Casa Legislativa? 
Ex.: exposições de arte, espetáculos 
musicais e teatrais,  etc. 

 0,00 0,083 n 0,00 n 0,00  0,00 n 0,00 n 0,00 n 0,00  0,00 

e) Textos de normas federais de interesse 
geral dos cidadãos?  0,00 0,083 s 0,08 s 0,08  0,00 n 0,00 s 0,08 s 0,08  0,00 

f)  Outros?  0,00 0,083 n 0,00 n 0,00  0,00 s 0,08 n 0,00 s 0,08  0,00 

24 

Resultados da pergunta     0,58  0,58  0,00  0,58  0,67  0,67  0,00 
Pontos possíveis em C. R. / Prestação de 
Serviços 4,00                 

Pontos obtidos em C. R. / Prestação de 
Serviços     1,51  2,14  1,55  1,44  1,67  2,52  0,64 

Notas em C. R. / Prestação de Serviços 
(máximo=100,00)     37,80  53,43  38,85  36,03  41,68  63,08  16,08 

IMAGEM 
25 Apresenta as ações de educação para a 

cidadania destinadas a grupos da 
sociedade? 

1,00 0,00 1,00 n 0,00 n 0,00 n 0,00 n 0,00 n 0,00 n 0,00 n 0,00 
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Nº PERGUNTAS Peso  Valor AC AL AP AM BA CE DF 
   Não  Sim N/S R N/S R N/S R N/S R N/S R N/S R N/S R 
 Resultados da pergunta     0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 

Publica periódico (revista, jornal ou boletim) 
editado pela casa legislativa? 1,00 0,00 1,00 s 1,00 s 1,00 n 0,00 s 1,00 n 0,00 s 1,00 s 1,00 26 

Resultados da pergunta     1,00  1,00  0,00  1,00  0,00  1,00  1,00 
Apresenta os textos integrais de 
publicações avulsas editadas pela 
Assembléia Legislativa? 

1,00 0,00 1,00 n 0,00 n 0,00 n 0,00 n 0,00 n 0,00 s 1,00 n 0,00 
27 

Resultados da pergunta     0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  1,00  0,00 
Descreve a história da Casa Legislativa? 1,00 0,00 1,00 s 1,00 s 1,00 s 1,00 n 0,00 s 1,00 s 1,00 s 1,00 28 
Resultados da pergunta     1,00  1,00  1,00  0,00  1,00  1,00  1,00 

Pontos possíveis em C. R. / Imagem 4,00                 
Pontos obtidos em C. R. / Imagem     2,00  2,00  1,00  1,00  1,00  3,00  2,00 
Notas em C. R. / Imagem (máximo=100,00)     50,00  50,00  25,00  25,00  25,00  75,00  50,00 
USABILIDADE 

Disponibiliza o mapa do site? 2,00 0,00 2,00 n 0,00 n 0,00 n 0,00 s 2,00 n 0,00 n 0,00 n 0,00 29 
Resultados da pergunta     0,00  0,00  0,00  2,00  0,00  0,00  0,00 
Possui serviço de busca interna? 2,00 0,00 2,00 n 0,00 n 0,00 n 0,00 s 2,00 n 0,00 n 0,00 n 0,00 30 
Resultados da pergunta     0,00  0,00  0,00  2,00  0,00  0,00  0,00 

Pontos possíveis em C. R. / Usabilidade 4,00                 

Pontos obtidos em C. R. / Usabilidade     0,00  0,00  0,00  4,00  0,00  0,00  0,00 

Notas em C. R. / Usabilidade (máximo=100,00)     0,00  0,00  0,00  100,00  0,00  0,00  0,00 
 

Pontos possíveis em Capital Relacional 20,00                 

Pontos obtidos em Capital Relacional     4,51  5,14  4,55  8,44  5,67  6,52  5,64 
Notas em Capital Relacional (máximo=100,00)     22,56  25,69  22,77  42,21  28,34  32,62  28,22 

 
TRANSPARÊNCIA 

Nº PERGUNTAS Peso  Valor AC AL AP AM BA CE DF 
   Não  Sim N/S R N/S R N/S R N/S R N/S R N/S R N/S R 

ATIVIDADES PARLAMENTARES                  
Traz o órgão oficial do Legislativo Estadual 
(Diário do Legislativo)? 2,00 0,00 1,00 n 0,00 n 0,00 n 0,00 n 0,00 n 0,00 s 1,00 n 0,00 31 

Se Sim:                  
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Nº PERGUNTAS Peso  Valor AC AL AP AM BA CE DF 
   Não  Sim N/S R N/S R N/S R N/S R N/S R N/S R N/S R 

a) Permite pesquisa por data da 
publicação?  0,00 0,50  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 s 0,50  0,00 

b) Permite pesquisa por palavras?  0,00 0,50  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 n 0,00  0,00 

 

Resultados da pergunta     0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  1,50  0,00 
Informa a ordem do dia do Plenário?             2,00 0,00 1,00 n 0,00 s 1,00 s 1,00 s 1,00 n 0,00 s 1,00 s 1,00 
Se Sim:                  
a) Permite pesquisa por data da reunião?  0,00 1,00  0,00 n 0,00 s 1,00 s 1,00  0,00 n 0,00 n 0,00 

32 

Resultados da pergunta     0,00  1,00  2,00  2,00  0,00  1,00  1,00 
Informa os resultados das reuniões do 
Plenário?                            2,00 0,00 1,00 n 0,00 s 1,00 s 1,00 n 0,00 s 1,00 s 1,00 n 0,00 

Se Sim:                  
a) Permite pesquisa por data da reunião?  0,00 1,00  0,00 n 0,00 s 1,00  0,00 s 1,00 s 1,00  0,00 

33 

Resultados da pergunta     0,00  1,00  2,00  0,00  2,00  2,00  0,00 
Informa a lista de presença dos deputados 
nas reuniões do Plenário? 1,00 0,00 1,00 n 0,00 n 0,00 n 0,00 n 0,00 n 0,00 n 0,00 n 0,00 34 

Resultados da pergunta     0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 
Informa o voto de cada deputado em 
votações nominais realizadas em Plenário? 2,00 0,00 2,00 n 0,00 n 0,00 n 0,00 n 0,00 n 0,00 n 0,00 n 0,00 

35 

Resultados da pergunta     0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 
Informa a pauta das Comissões?               2,00 0,00 1,00 n 0,00 n 0,00 n 0,00 n 0,00 n 0,00 s 1,00 n 0,00 
Se Sim:                  
a) Permite pesquisa por data da reunião?  0,00 1,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 s 1,00  0,00 

36 

Resultados da pergunta     0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  2,00  0,00 
Informa os resultados das reuniões das 
Comissões?              2,00 0,00 1,00 n 0,00 n 0,00 n 0,00 n 0,00 n 0,00 s 1,00 n 0,00 

Se Sim:                  
a) Permite pesquisa por data da reunião?  0,00 1,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 s 1,00  0,00 

37 

Resultados da pergunta     0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  2,00  0,00 
Permite o acompanhamento das comissões 
temporárias, como Comissões 
Parlamentares de Inquérito (CPIs) e 
Comissões Especiais? 

2,00 0,00 1,00 s 1,00 n 0,00 n 0,00 n 0,00 n 0,00 s 1,00 n 0,00 

Se Sim:                  
a) Notícias ou atas das reuniões?  0,00 0,50 s 0,50  0,00  0,00  0,00  0,00 s 0,50  0,00 
b) Base de dados pesquisável?  0,00 0,50 n 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 n 0,00  0,00 

38 

Resultados da pergunta     1,50  0,00  0,00  0,00  0,00  1,50  0,00 
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Nº PERGUNTAS Peso  Valor AC AL AP AM BA CE DF 
   Não  Sim N/S R N/S R N/S R N/S R N/S R N/S R N/S R 

Traz base de dados pesquisável sobre o 
acompanhamento de tramitação de 
proposições legislativas? 

2,50 0,00 1,00 n 0,00 n 0,00 s 1,00 s 1,00 n 0,00 s 1,00 n 0,00 

Se Sim:                  
a) Permite pesquisa por mais de um ponto 
de acesso?  0,00 0,20  0,00  0,00 n 0,00 s 0,20  0,00 n 0,00  0,00 

b) informa a situação atual de todas as 
proposições legislativas*?  0,00 0,20  0,00  0,00 s 0,20 s 0,20  0,00 s 0,20  0,00 

c) informa todas as ações ocorridas durante 
a tramitação?  0,00 0,20  0,00  0,00 n 0,00 s 0,20  0,00 s 0,20  0,00 

d) Apresenta os textos das proposições 
legislativas?  0,00 0,20  0,00  0,00 s 0,20 s 0,20  0,00 s 0,20  0,00 

a) Inclui textos de pareceres, emendas e 
substitutivos?  0,00 0,20  0,00  0,00 n 0,00 n 0,00  0,00 n 0,00  0,00 

f)  Apresenta dicas de pesquisa?  0,00 0,10  0,00  0,00 n 0,00 s 0,10  0,00 n 0,00  0,00 
g)  Disponibiliza formulário para pesquisa 
direcionada?  0,00 0,10  0,00  0,00 n 0,00 s 0,10  0,00 n 0,00  0,00 

h)  Permite pesquisa avançada?  0,00 0,10  0,00  0,00 n 0,00 s 0,10  0,00 n 0,00  0,00 
i)  Informa norma jurídica resultante ou traz 
link para seu registro no banco de dados de 
tramitação? 

 0,00 0,10  0,00  0,00 s 0,10 s 0,10  0,00 s 0,10  0,00 

j) Permite que se consulte, de uma só vez, 
em todo o período coberto pelo banco de 
dados? 

 0,00 0,10  0,00  0,00 n 0,00 s 0,10  0,00 s 0,10  0,00 

39 

Resultados da pergunta     0,00  0,00  1,50  2,30  0,00  1,80  0,00 
Apresenta a agenda dos trabalhos do 
processo legislativo e dos eventos 
institucionais? 

1,00 0,00 1,00 n 0,00 n 0,00 n 0,00 s 1,00 n 0,00 n 0,00 s 1,00 
40 

Resultados da pergunta     0,00  0,00  0,00  1,00  0,00  0,00  1,00 
Apresenta agenda diária do Presidente da 
Assembléia? 1,00 0,00 1,00 n 0,00 n 0,00 n 0,00 n 0,00 n 0,00 n 0,00 n 0,00 41 

Resultados da pergunta     0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 
Traz textos de discursos de deputados? 1,00 0,00 0,50 n 0,00 n 0,00 n 0,00 n 0,00 n 0,00 n 0,00 n 0,00 
Se Sim:                  
a) Base de dados pesquisável?  0,00 0,35  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 n 0,00 
b) Permite a audição de discursos?   0,00 0,15  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 

42 

Resultados da pergunta     0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 
Apresenta o texto de seu Regimento 
Interno? 1,00 0,00 0,50 s 0,50 n 0,00 s 0,50 n 0,00 s 0,50 n 0,00 s 0,50 43 

Se Sim:                  
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Nº PERGUNTAS Peso  Valor AC AL AP AM BA CE DF 
   Não  Sim N/S R N/S R N/S R N/S R N/S R N/S R N/S R 

a) O texto é atualizado sempre que ocorrem 
alterações?  0,00 0,25 n 0,00  0,00 s 0,25  0,00 s 0,25  0,00 s 0,25 

b) Permite pesquisa no texto do  
Regimento?          0,00 0,25 n 0,00  0,00 n 0,00  0,00 n 0,00  0,00 n 0,00 

 

Resultados da pergunta     0,50  0,00  0,75  0,00  0,75  0,00  0,75 
Apresenta o texto da Constituição 
Estadual? 1,00 0,00 0,50 s 0,50 s 0,50 s 0,50 s 0,50 s 0,50 n 0,00 s 0,50 

Se Sim:                  
a) O texto é atualizado sempre que ocorrem 
alterações?  0,00 0,25 s 0,25 s 0,25 s 0,25 s 0,25 s 0,25  0,00 s 0,25 

b) Permite pesquisa no texto da  
Constituição?          0,00 0,25 n 0,00 n 0,00 n 0,00 n 0,00 n 0,00  0,00 s 0,25 

44 

Resultados da pergunta     0,75  0,75  0,75  0,75  0,75  0,00  1,00 
Traz base de dados com a legislação 
estadual de origem do Legislativo? 2,50 0,00 1,00 n 0,00 n 0,00 s 1,00 s 1,00 s 1,00 n 0,00 s 1,00 

Se Sim:                  
a) Permite pesquisa por mais de um ponto 
de acesso?  0,00 0,25  0,00  0,00 n 0,00 s 0,25 s 0,25  0,00 s 0,25 

b) Faz  referências às normas jurídicas 
posteriores que se relacionam com cada  
norma? 

 0,00 0,25  0,00  0,00 s 0,25 s 0,25 s 0,25  0,00 n 0,00 

c) Inclui textos originais das normas?   0,00 0,25  0,00  0,00 s 0,25 s 0,25 s 0,25  0,00 s 0,25 
d)  Inclui textos atualizados das normas?   0,00 0,25  0,00  0,00 n 0,00 n 0,00 n 0,00  0,00 n 0,00 
e)  Apresenta dicas de pesquisa?  0,00 0,10  0,00  0,00 n 0,00 s 0,10 s 0,10  0,00 n 0,00 
f)  Disponibiliza formulário para pesquisa 
direcionada?  0,00 0,10  0,00  0,00 n 0,00 s 0,10 n 0,00  0,00 s 0,10 

g)  Permite pesquisa avançada?  0,00 0,10  0,00  0,00 n 0,00 s 0,10 s 0,10  0,00 n 0,00 
h)  Informa proposição legislativa de origem 
ou traz link para seu registro no banco de 
dados de tramitação? 

 0,00 0,10  0,00  0,00 s 0,10 n 0,00 n 0,00  0,00 n 0,00 

i) Permite que se consulte, de uma só vez, 
em todo o período coberto pelo banco de 
dados? 

 0,00 0,10  0,00  0,00 n 0,00 s 0,10 s 0,10  0,00 n 0,00 

45 

Resultados da pergunta     0,00  0,00  1,60  2,15  2,05  0,00  1,60 

Traz base de dados com a legislação 
estadual de origem do Executivo? 2,00 0,00 1,00 n 0,00 n 0,00 n 0,00 s 1,00 s 1,00 n 0,00 s 1,00 

Se Sim:                  

46 
 

 

a) Permite pesquisa por mais de um ponto 
de acesso?  0,00 0,25  0,00  0,00  0,00 s 0,25 s 0,25  0,00 n 0,00 
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Nº PERGUNTAS Peso  Valor AC AL AP AM BA CE DF 
   Não  Sim N/S R N/S R N/S R N/S R N/S R N/S R N/S R 

b) Faz  referências às normas jurídicas 
posteriores que se relacionam com cada  
norma? 

 0,00 0,25  0,00  0,00  0,00 s 0,25 s 0,25  0,00 n 0,00 

c) Inclui textos originais das normas?   0,00 0,25  0,00  0,00  0,00 s 0,25 s 0,25  0,00 s 0,25 
d)  Inclui textos atualizados das normas?   0,00 0,25  0,00  0,00  0,00 n 0,00 n 0,00  0,00 n 0,00 

 

Resultados da pergunta     0,00  0,00  0,00  1,75  1,75  0,00  1,25 

Traz base de dados com a legislação 
interna da Assembléia Legislativa 
(resoluções, deliberações, portarias, etc.)? 

1,00 0,00 0,50 n 0,00 n 0,00 s 0,50 s 0,50 n 0,00 n 0,00 s 0,50 

Se Sim:                  
a) Permite pesquisa por mais de um ponto 
de acesso?  0,00 0,16  0,00  0,00 n 0,00 s 0,16  0,00  0,00 s 0,16 

b) Faz  referências às normas jurídicas 
posteriores que se relacionam com cada  
norma? 

 0,00 0,17  0,00  0,00 s 0,17 s 0,17  0,00  0,00 n 0,00 

c)  Inclui textos das normas?   0,00 0,17  0,00  0,00 s 0,17 s 0,17  0,00  0,00 s 0,17 

47 

Resultados da pergunta     0,00  0,00  0,84  1,00  0,00  0,00  0,83 
Apresenta,  com destaque, as últimas 
notícias de sua atuação? 2,00 0,00 2,00 s 2,00 s 2,00 n 0,00 s 2,00 n 0,00 s 2,00 s 2,00 

48 

Resultados da pergunta     2,00  2,00  0,00  2,00  0,00  2,00  2,00 
Traz informações da TV da Assembléia? 1,00 0,00 0,50 n 0,00 n 0,00 n 0,00 n 0,00 n 0,00 n 0,00 n 0,00 
Se Sim:                  
a) Informa a programação?  0,00 0,25  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 
b) Permite o acesso à TV em tempo real?  0,00 0,25  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 

49 

Resultados da pergunta     0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 
Traz informações da Rádio da Assembléia? 1,00 0,00 0,50 n 0,00 n 0,00 n 0,00 n 0,00 n 0,00 n 0,00 n 0,00 
Se Sim:                  
a) Informa a programação?  0,00 0,25  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 
b) Permite o acesso à Rádio em tempo 
real?  0,00 0,25  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 

50 

Resultados da pergunta     0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 

Pontos possíveis em Transparência / 
Atividades parlamentares 32,00                 

Pontos obtidos em Transparência / Atividades 
parlamentares     4,75  4,75  9,44  12,95  7,30  13,80  9,43 

Notas em Transparência / Atividades 
parlamentares (máximo=100,00)     14,84  14,84  29,50  40,47  22,81  43,13  29,47 
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Nº PERGUNTAS Peso  Valor AC AL AP AM BA CE DF 
   Não  Sim N/S R N/S R N/S R N/S R N/S R N/S R N/S R 

ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS                  
Traz informações sobre  a prestação de 
contas da instituição? 2,00 0,00 1,00 n 0,00 n 0,00 n 0,00 s 1,00 n 0,00 s 1,00 s 1,00 

Se Sim:                  
a)   Relatórios de gestão fiscal?   0,00 0,25  0,00  0,00  0,00 s 0,25  0,00 s 0,25 s 0,25 
b) Remuneração e custeio de deputados?  0,00 0,25  0,00  0,00  0,00 n 0,00  0,00 s 0,25 n 0,00 
c) Execução orçamentária?   0,00 0,25  0,00  0,00  0,00 n 0,00  0,00 n 0,00 n 0,00 
d) Relatórios de Atividades?   0,00 0,25  0,00  0,00  0,00 n 0,00  0,00 s 0,25 n 0,00 

51 

Resultados da pergunta     0,00  0,00  0,00  1,25  0,00  1,75  1,25 
Informa os nomes dos responsáveis dos 
setores da Secretaria da Assembléia, com 
seu e-mail e/ou telefone? 

1,00 0,00 1,00 n 0,00 n 0,00 s 1,00 n 0,00 s 1,00 n 0,00 n 0,00 
52 

Resultados da pergunta     0,00  0,00  1,00  0,00  1,00  0,00  0,00 
Traz informações sobre licitações, como 
resultados e as que estão sendo 
realizadas? 

2,00 0,00 2,00 n 0,00 n 0,00 n 0,00 n 0,00 s 2,00 s 2,00 n 0,00 
53 

Resultados da pergunta     0,00  0,00  0,00  0,00  2,00  2,00  0,00 
Divulga a relação das empresas 
contratadas para prestação de serviços à 
Casa Legislativa? 

2,00 0,00 2,00 n 0,00 n 0,00 n 0,00 n 0,00 n 0,00 n 0,00 n 0,00 
54 

Resultados da pergunta     0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 

Pontos possíveis em Transparência / 
Atividades administrativas 7,00                 

Pontos obtidos em Transparência / Atividades 
administrativas     0,00  0,00  1,00  1,25  3,00  3,75  1,25 

Notas em Transparência / Atividades 
administrativas (máximo=100,00)     0,00  0,00  14,29  17,86  42,86  53,57  17,86 

 
Pontos possíveis em Transparência 39,00                 

Pontos obtidos em Transparência     4,75  4,75  10,44  14,20  10,30  17,55  10,68 

Notas em Transparência (máximo=100,00)     12,18  12,18  26,77  36,41  26,41  45,00  27,38 
 

Pontos possíveis em CAPITAL INTELECTUAL 75,00                 
Pontos obtidos em CAPITAL INTELECTUAL     11,44  15,18  19,93  27,12  25,69  33,98  24,07 

Notas em CAPITAL INTELECTUAL 
(máximo=100,00)     15,26  20,24  26,57  36,16  34,26  45,31  32,10 
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ANEXO 1 – QUESTIONÁRIO DAS HOME PAGES DAS ASSEMBLÉIAS LEGISLATIVAS : DE ESPÍRITO SANTO A PARÁ 

CAPITAL HUMANO 
Nº PERGUNTAS Peso  Valor ES GO MA MT MS MG PA 
   Não  Sim N/S R N/S R N/S R N/S R N/S R N/S R N/S R 

ÁREA PARLAMENTAR 
Traz perfis dos parlamentares?  2,00 0,00 1,00 s 1,00 s 1,00  0,00 s 1,00 s 1,00 s 1,00 s 1,00 
Se Sim:                  
a) fatos da vida profissional e política?  0,00 0,181 s 0,181 s 0,181  0,000 s 0,181 s 0,181 s 0,181 n 0,000 
b) endereço, telefone ou e-mail  0,00 0,181 s 0,181 s 0,181  0,000 s 0,181 s 0,181 s 0,181 s 0,181 
c) proposições de sua autoria?  0,00 0,092 n 0,000 s 0,092  0,000 n 0,000 s 0,092 s 0,092 n 0,000 
d)  dados de sua votação?  0,00 0,181 s 0,181 s 0,181  0,000 s 0,181 s 0,181 s 0,181 n 0,000 
e)  dados pessoais?  0,00 0,092 s 0,092 s 0,092  0,000 s 0,092 s 0,092 n 0,000 n 0,000 
f)  Informações  sobre deputados de 
legislaturas anteriores?  0,00 0,092 n 0,000 n 0,000  0,000 n 0,000 s 0,092 s 0,092 n 0,000 

g) fotografia?  0,00 0,181 s 0,181 s 0,181  0,000 s 0,181 s 0,181 s 0,181 n 0,000 

1 

Resultados da pergunta     1,82  1,91  0,00  1,82  2,00  1,91  1,18 
Pontos possíveis em C.  H. / Área parlamentar 2,00                 
Pontos obtidos em C.  H. / Área parlamentar      1,82  1,91  0,00  1,82  2,00  1,91  1,18 
Notas em C.  H. / Área parlamentar 
(máximo=100,00)     90,80  95,40  0,00  90,80  100,00  95,40  59,05 

ÁREAS: PARLAMENTAR E ADMINISTRATIVA 
Apresenta informação sobre programas de 
formação de servidores e/ou 
parlamentares? 

2,00 0,00 2,00 n 0,00 n 0,00  0,00 n 0,00 n 0,00 s 2,00 n 0,00 
2 

Resultados da pergunta     0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  2,00  0,00 
Publica trabalhos técnicos de servidores 
e/ou parlamentares? 1,00 0,00 1,00 n 0,00 n 0,00  0,00 n 0,00 s 1,00 s 1,00 n 0,00 3 

Resultados da pergunta     0,00  0,00  0,00  0,00  1,00  1,00  0,00 
Pontos possíveis em C.  H. / Áreas: 
parlamentar e administrativa 3,00                 

Pontos obtidos em C.  H. / Áreas: parlamentar 
e administrativa     0,00  0,00  0,00  0,00  1,00  3,00  0,00 

Notas em C.  H. / Áreas: parlamentar e 
administrativa (máximo=100,00) 

 
   0,00  0,00  0,00  0,00  33,33  100,0

0  0,00 

ÁREA ADMINISTRATIVA 
Informa número de servidores da Casa 
Legislativa? 2,00 0,00 1,00 n 0,00 n 0,00  0,00 n 0,00 n 0,00 n 0,00 n 0,00 

Se Sim:                  

4 

a)  Servidores efetivos e pessoal de 
recrutamento amplo?  0,00 1,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 
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Nº PERGUNTAS Peso  Valor ES GO MA MT MS MG PA 
   Não  Sim N/S R N/S R N/S R N/S R N/S R N/S R N/S R 
 Resultados da pergunta     0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 

Traz informações sobre concursos públicos 
(atuais e/ou anteriores) realizados pela 
Casa Legislativa, para preenchimento de 
cargos? 

1,00 0,00 1,00 n 0,00 n 0,00  0,00 n 0,00 n 0,00 s 1,00 n 0,00 

5 

Resultados da pergunta     0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  1,00  0,00 
Pontos possíveis em C.  H. / Área 
administrativa 3,00                 

Pontos obtidos em C.  H. / Área administrativa     0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  1,00  0,00 
Notas em C.  H. / Área administrativa 
(máximo=100,00)     0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  33,33  0,00 

                   
Pontos possíveis em Capital Humano 8,00                 

Pontos obtidos em Capital Humano     1,82  1,91  0,00  1,82  3,00  5,91  1,18 

Notas em Capital Humano (máximo=100,00)     22,70  23,85  0,00  22,70  37,50  73,85  14,76 
 

CAPITAL ESTRUTURAL 
Nº PERGUNTAS Peso  Valor ES GO MA MT MS MG PA 
   Não  Sim N/S R N/S R N/S R N/S R N/S R N/S R N/S R 

ÁREA PARLAMENTAR                  
Informa a composição da Mesa? 1,00 0,00 1,00 s 1,00 s 1,00  0,00 s 1,00 s 1,00 s 1,00 s 1,00 6 
Resultados da pergunta     1,00  1,00  0,00  1,00  1,00  1,00  1,00 
Traz informações sobre as lideranças? 
(Maioria, Minoria, Governo e Bancadas) 1,00 0,00 1,00 n 0,00 n 0,00  0,00 n 0,00 s 1,00 s 1,00 s 1,00 7 

Resultados da pergunta     0,00  0,00  0,00  0,00  1,00  1,00  1,00 
Informa a representação partidária? 1,00 0,00 1,00 s 1,00 s 1,00  0,00 n 0,00 s 1,00 s 1,00 s 1,00 8 
Resultados da pergunta     1,00  1,00  0,00  0,00  1,00  1,00  1,00 
Informa a composição das Comissões? 1,00 0,00 0,50 s 0,50 n 0,00  0,00 s 0,50 s 0,50 s 0,50 s 0,50 
Se Sim:                  
a)  Comissões Permanentes?  0,00 0,25 s 0,25  0,00  0,00 s 0,25 s 0,25 s 0,25 s 0,25 
b)  Comissões Temporárias?  0,00 0,25 n 0,00  0,00  0,00 n 0,00 s 0,25 s 0,25 s 0,25 

9 

Resultados da pergunta     0,75  0,00  0,00  0,75  1,00  1,00  1,00 
10 Traz informações sobre o funcionamento do 

Poder Legislativo, como atribuições e 
funcionamento do Plenário e das 
Comissões? 

1,00 0,00 1,00 s 1,00 n 0,00  0,00 n 0,00 s 1,00 s 1,00 s 1,00 
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Nº PERGUNTAS Peso  Valor ES GO MA MT MS MG PA 
   Não  Sim N/S R N/S R N/S R N/S R N/S R N/S R N/S R 
 Resultados da pergunta     1,00  0,00  0,00  0,00  1,00  1,00  1,00 

Apresenta fluxograma que represente a 
tramitação de proposições legislativas? 1,00 0,00 1,00 n 0,00 n 0,00  0,00 n 0,00 n 0,00 n 0,00 n 0,00 11 

Resultados da pergunta     0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 
Pontos possíveis em C. E. / Área Parlamentar 6,00                 
Pontos obtidos em C. E. / Área Parlamentar     3,75  2,00  0,00  1,75  5,00  5,00  5,00 
Notas em C. E. / Área Parlamentar 
(máximo=100,00)     62,50  33,33  0,00  29,17  83,33  83,33  83,33 

ÁREA ADMINISTRATIVA 

Exibe o organograma da Secretaria (área 
administrativa) da Assembléia? 1,00 0,00 1,00 s 1,00 n 0,00  0,00 n 0,00 n 0,00 s 1,00 n 0,00 

12 

Resultados da pergunta     1,00  0,00  0,00  0,00  0,00  1,00  0,00 
Informa as atribuições das unidades 
administrativas?  1,00 0,00 1,00 n 0,00 n 0,00  0,00 n 0,00 n 0,00 s 1,00 n 0,00 13 

Resultados da pergunta     0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  1,00  0,00 
Pontos possíveis em C. E. / Área 
Administrativa 2,00                 

Pontos obtidos em Pontos possíveis em C. E. / 
Área Administrativa     1,00  0,00  0,00  0,00  0,00  2,00  0,00 

Notas em Pontos possíveis em C. E. / Área 
Administrativa (máximo=100,00)     50,00  0,00  0,00  0,00  0,00  100,0

0  0,00 

 
Pontos possíveis em Capital Estrutural 8,00                 
Pontos obtidos em Capital Estrutural     4,75  2,00  0,00  1,75  5,00  7,00  5,00 
Notas em Pontos possíveis em Capital 
Estrutural (máximo=100,00)     59,38  25,00  0,00  21,88  62,50  87,50  62,50 

 
CAPITAL RELACIONAL 

Nº PERGUNTAS Peso  Valor ES GO MA MT MS MG PA 
   Não  Sim N/S R N/S R N/S R N/S R N/S R N/S R N/S R 

INTERATIVIDADE                  
Possui chats para discussão de assuntos 
inerentes ao Poder Legislativo, ex: “Fórum 
Eletrônico de Debates”? 

1,00 0,00 1,00 n 0,00 n 0,00  0,00 n 0,00 n 0,00 s 1,00 n 0,00 
14 

Resultados da pergunta     0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  1,00  0,00 
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Nº PERGUNTAS Peso  Valor ES GO MA MT MS MG PA 
   Não  Sim N/S R N/S R N/S R N/S R N/S R N/S R N/S R 

Possui Orçamento Participativo, onde o 
cidadão sugere emendas ao projeto de lei 
anual do orçamento? 

1,00 0,00 1,00 s 1,00 n 0,00  0,00 n 0,00 n 0,00 s 1,00 n 0,00 
15 

Resultados da pergunta     1,00  0,00  0,00  0,00  0,00  1,00  0,00 
Facilita o acesso a Ouvidoria, com 
fornecimento de telefone, endereço e e-
mail? 

2,00 0,00 2,00 s 2,00 n 0,00  0,00 n 0,00 n 0,00 n 0,00 n 0,00 
16 

Resultados da pergunta     2,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 
Informa links para páginas pessoais de 
deputados? 1,00 0,00 1,00 n 0,00 n 0,00  0,00 s 1,00 s 1,00 s 1,00 n 0,00 17 

Resultados da pergunta     0,00  0,00  0,00  1,00  1,00  1,00  0,00 
Facilita o contato o direto com os deputados 
(links para seus e-mails ou formulários 
estruturados para envio de mensagens)? 

1,00 0,00 1,00 s 1,00 s 1,00  0,00 s 1,00 s 1,00 s 1,00 s 1,00 
18 

Resultados da pergunta     1,00  1,00  0,00  1,00  1,00  1,00  1,00 

Permite contato direto com setores 
específicos da Casa (links para seus e-
mails ou formulários estruturados para 
envio de mensagens)? 

1,00 0,00 1,00 n 0,00 n 0,00  0,00 n 0,00 s 1,00 s 1,00 n 0,00 

19 

Resultados da pergunta     0,00  0,00  0,00  0,00  1,00  1,00  0,00 
Cadastra usuários para recebimento de 
notícias da Assembléia Legislativa através 
de e-mail? 

1,00 0,00 1,00 s 1,00 n 0,00  0,00 n 0,00 s 1,00 n 0,00 n 0,00 
20 

Resultados da pergunta     1,00  0,00  0,00  0,00  1,00  0,00  0,00 
Pontos possíveis em C. R. / Interatividade 8,00                 
Pontos obtidos em C. R. / Interatividade     5,00  1,00  0,00  2,00  4,00  5,00  1,00 
Notas em C. R. / Interatividade 
(máximo=100,00)     62,50  12,50  0,00  25,00  50,00  62,50  12,50 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
Possui links para órgãos de interesse? 1,00 0,00 0,50 n 0,00 s 0,50  0,00 s 0,50 s 0,50 s 0,50 s 0,50 
Se Sim:                  
a) Poder Legislativo Federal?  0,00 0,072  0,000 n 0,000  0,000 n 0,000 s 0,072 s 0,072 s 0,072 
b) Assembléias Legislativas?  0,00 0,072  0,000 n 0,000  0,000 s 0,072 s 0,072 s 0,072 s 0,072 
c) Interlegis?  0,00 0,072  0,000 n 0,000  0,000 s 0,072 n 0,000 s 0,072 n 0,000 
d) Unale?  0,00 0,072  0,000 n 0,000  0,000 s 0,072 n 0,000 s 0,072 n 0,000 
e) Órgãos do Poder Executivo?  0,00 0,071  0,000 s 0,071  0,000 n 0,000 s 0,071 s 0,071 s 0,071 
f)Tribunais?  0,00 0,071  0,000 n 0,000  0,000 n 0,000 s 0,071 s 0,071 s 0,071 

21 

g) Outros?  0,00 0,071  0,000 n 0,000  0,000 s 0,071 s 0,071 s 0,071 s 0,071 
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Nº PERGUNTAS Peso  Valor ES GO MA MT MS MG PA 
   Não  Sim N/S R N/S R N/S R N/S R N/S R N/S R N/S R 
 Resultados da pergunta     0,00  0,57  0,00  0,79  0,86  1,00  0,86 

Possui agenda de videoconferências do 
Interlegis? 1,00 0,00 1,00 n 0,00 n 0,00  0,00 s 1,00 n 0,00 n 0,00 n 0,00 

22 

Resultados da pergunta     0,00  0,00  0,00  1,00  0,00  0,00  0,00 
Traz informações sobre eleições? 1,00 0,00 0,50 n 0,000 n 0,000  0,000 n 0,000 n 0,000 s 0,500 n 0,000 
Se Sim:                  
a)  Calendário?  0,00 0,125  0,000  0,000  0,000  0,000  0,000 n 0,000  0,000 
b)  Legislação vigente?  0,00 0,125  0,000  0,000  0,000  0,000  0,000 n 0,000  0,000 
c)  Resultados de eleições?  0,00 0,125  0,000  0,000  0,000  0,000  0,000 s 0,125  0,000 
Se Sim:                  
a)  Base de dados pesquisável?  0,00 0,125  0,000  0,000  0,000  0,000  0,000 s 0,125  0,000 

23 

Resultados da pergunta     0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,75  0,00 
Presta informações de interesse dos 
cidadãos, além daquelas sobre o Poder 
Legislativo? 

1,00 0,00 0,50 n 0,00 n 0,00  0,00 n 0,00 s 0,50 s 0,50 n 0,00 

Se Sim:                  
a)  Informações sobre seus acervos 
bibliográficos e/ou arquivísticos?  0,00 0,084  0,00  0,00  0,00  0,00 n 0,00 s 0,08  0,00 

b)  Informações sobre municípios?  0,00 0,083  0,00  0,00  0,00  0,00 n 0,00 s 0,08  0,00 
c)  Levantamentos de preços de produtos e 
serviços?  0,00 0,083  0,00  0,00  0,00  0,00 n 0,00 s 0,08  0,00 

d) Agenda de eventos de cultura e arte a 
serem realizados pela Casa Legislativa? 
Ex.: exposições de arte, espetáculos 
musicais e teatrais,  etc. 

 0,00 0,083  0,00  0,00  0,00  0,00 n 0,00 s 0,08  0,00 

e) Textos de normas federais de interesse 
geral dos cidadãos?  0,00 0,083  0,00  0,00  0,00  0,00 s 0,08 s 0,08  0,00 

f)  Outros?  0,00 0,083  0,00  0,00  0,00  0,00 n 0,00 s 0,08  0,00 

24 

Resultados da pergunta     0,00  0,00  0,00  0,00  0,58  1,00  0,00 
Pontos possíveis em C. R. / Prestação de 
Serviços 4,00                 

Pontos obtidos em C. R. / Prestação de 
Serviços     0,00  0,57  0,00  1,79  1,44  2,75  0,86 

Notas em C. R. / Prestação de Serviços 
(máximo=100,00)     0,00  14,28  0,00  44,68  36,00  68,75  21,43 

IMAGEM 
25 Apresenta as ações de educação para a 

cidadania destinadas a grupos da 
sociedade? 

1,00 0,00 1,00 s 1,00 n 0,00  0,00 s 1,00 n 0,00 s 1,00 n 0,00 
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Nº PERGUNTAS Peso  Valor ES GO MA MT MS MG PA 
   Não  Sim N/S R N/S R N/S R N/S R N/S R N/S R N/S R 
 Resultados da pergunta     1,00  0,00  0,00  1,00  0,00  1,00  0,00 

Publica periódico (revista, jornal ou boletim) 
editado pela casa legislativa? 1,00 0,00 1,00 s 1,00 n 0,00  0,00 s 1,00 s 1,00 s 1,00 s 1,00 26 

Resultados da pergunta     1,00  0,00  0,00  1,00  1,00  1,00  1,00 
Apresenta os textos integrais de 
publicações avulsas editadas pela 
Assembléia Legislativa? 

1,00 0,00 1,00 n 0,00 n 0,00  0,00 n 0,00 n 0,00 s 1,00 n 0,00 
27 

Resultados da pergunta     0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  1,00  0,00 
Descreve a história da Casa Legislativa? 1,00 0,00 1,00 s 1,00 s 1,00  0,00 s 1,00 s 1,00 s 1,00 s 1,00 28 
Resultados da pergunta     1,00  1,00  0,00  1,00  1,00  1,00  1,00 

Pontos possíveis em C. R. / Imagem 4,00                 
Pontos obtidos em C. R. / Imagem     3,00  1,00  0,00  3,00  2,00  4,00  2,00 

Notas em C. R. / Imagem (máximo=100,00)     75,00  25,00  0,00  75,00  50,00  100,0
0  50,00 

USABILIDADE 
Disponibiliza o mapa do site? 2,00 0,00 2,00 n 0,00 n 0,00  0,00 n 0,00 n 0,00 s 2,00 n 0,00 29 
Resultados da pergunta     0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  2,00  0,00 
Possui serviço de busca interna? 2,00 0,00 2,00 n 0,00 n 0,00  0,00 n 0,00 s 2,00 n 0,00 s 2,00 30 
Resultados da pergunta     0,00  0,00  0,00  0,00  2,00  0,00  2,00 

Pontos possíveis em C. R. / Usabilidade 4,00                 

Pontos obtidos em C. R. / Usabilidade     0,00  0,00  0,00  0,00  2,00  2,00  2,00 

Notas em C. R. / Usabilidade (máximo=100,00)     0,00  0,00  0,00  0,00  50,00  50,00  50,00 
 

Pontos possíveis em Capital Relacional 20,00                 

Pontos obtidos em Capital Relacional     8,00  2,57  0,00  6,79  9,44  13,75  5,86 
Notas em Capital Relacional (máximo=100,00)     40,00  12,86  0,00  33,94  47,20  68,75  29,29 

 
TRANSPARÊNCIA 

Nº PERGUNTAS Peso  Valor ES GO MA MT MS MG PA 
   Não  Sim N/S R N/S R N/S R N/S R N/S R N/S R N/S R 

ATIVIDADES PARLAMENTARES 
Traz o órgão oficial do Legislativo Estadual 
(Diário do Legislativo)? 2,00 0,00 1,00 s 1,00 n 0,00  0,00 n 0,00 n 0,00 s 1,00 n 0,00 31 

Se Sim:                  
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Nº PERGUNTAS Peso  Valor ES GO MA MT MS MG PA 
   Não Sim N/S R N/S R N/S R N/S R N/S R N/S R N/S R 

a) Permite pesquisa por data da 
publicação?  0,00 0,50 s 0,50  0,00  0,00  0,00  0,00 s 0,50  0,00 

b) Permite pesquisa por palavras?  0,00 0,50 n 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 s 0,50  0,00 

 

Resultados da pergunta     1,50  0,00  0,00  0,00  0,00  2,00  0,00 
Informa a ordem do dia do Plenário?             2,00 0,00 1,00 s 1,00 n 0,00  0,00 n 0,00 s 1,00 s 1,00 n 0,00 
Se Sim:                  
a) Permite pesquisa por data da reunião?  0,00 1,00 s 1,00  0,00  0,00  0,00 n 0,00 s 1,00  0,00 

32 

Resultados da pergunta     2,00  0,00  0,00  0,00  1,00  2,00  0,00 
Informa os resultados das reuniões do 
Plenário?                            2,00 0,00 1,00 n 0,00 n 0,00  0,00 n 0,00 n 0,00 s 1,00 n 0,00 

Se Sim:                  
a) Permite pesquisa por data da reunião?  0,00 1,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 s 1,00  0,00 

33 

Resultados da pergunta     0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  2,00  0,00 
Informa a lista de presença dos deputados 
nas reuniões do Plenário? 1,00 0,00 1,00 n 0,00 n 0,00  0,00 n 0,00 n 0,00 n 0,00 n 0,00 34 

Resultados da pergunta     0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 
Informa o voto de cada deputado em 
votações nominais realizadas em Plenário? 2,00 0,00 2,00 n 0,00 n 0,00  0,00 n 0,00 n 0,00 n 0,00 n 0,00 

35 

Resultados da pergunta     0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 
Informa a pauta das Comissões?               2,00 0,00 1,00 s 1,00 n 0,00  0,00 n 0,00 n 0,00 s 1,00 n 0,00 
Se Sim:                  
a) Permite pesquisa por data da reunião?  0,00 1,00 s 1,00  0,00  0,00  0,00  0,00 s 1,00  0,00 

36 

Resultados da pergunta     2,00  0,00  0,00  0,00  0,00  2,00  0,00 
Informa os resultados das reuniões das 
Comissões?              2,00 0,00 1,00 s 1,00 n 0,00  0,00 n 0,00 n 0,00 s 1,00 n 0,00 

Se Sim:                  
a) Permite pesquisa por data da reunião?  0,00 1,00 s 1,00  0,00  0,00  0,00  0,00 s 1,00  0,00 

37 

Resultados da pergunta     2,00  0,00  0,00  0,00  0,00  2,00  0,00 
Permite o acompanhamento das comissões 
temporárias, como Comissões 
Parlamentares de Inquérito (CPIs) e 
Comissões Especiais? 

2,00 0,00 1,00 s 1,00 n 0,00  0,00 n 0,00 s 1,00 s 1,00 n 0,00 

Se Sim:                  
a) Notícias ou atas das reuniões?  0,00 0,50 s 0,50  0,00  0,00  0,00 s 0,50 s 0,50  0,00 
b) Base de dados pesquisável?  0,00 0,50 n 0,00  0,00  0,00  0,00 n 0,00 n 0,00  0,00 

38 

Resultados da pergunta     1,50  0,00  0,00  0,00  1,50  1,50  0,00 
 



 131 

Nº PERGUNTAS Peso  Valor ES GO MA MT MS MG PA 
   Não Sim N/S R N/S R N/S R N/S R N/S R N/S R N/S R 

Traz base de dados pesquisável sobre o 
acompanhamento de tramitação de 
proposições legislativas? 

2,50 0,00 1,00 s 1,00 n 0,00  0,00 n 0,00 n 0,00 s 1,00 n 0,00 

Se Sim:                  
a) Permite pesquisa por mais de um ponto 
de acesso?  0,00 0,20 s 0,20  0,00  0,00  0,00  0,00 s 0,20  0,00 

b) informa a situação atual de todas as 
proposições legislativas*?  0,00 0,20 s 0,20  0,00  0,00  0,00  0,00 s 0,20  0,00 

c) informa todas as ações ocorridas durante 
a tramitação?  0,00 0,20 s 0,20  0,00  0,00  0,00  0,00 s 0,20  0,00 

d) Apresenta os textos das proposições 
legislativas?  0,00 0,20 s 0,20  0,00  0,00  0,00  0,00 s 0,20  0,00 

a) Inclui textos de pareceres, emendas e 
substitutivos?  0,00 0,20 n 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 s 0,20  0,00 

f)  Apresenta dicas de pesquisa?  0,00 0,10 n 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 s 0,10  0,00 
g)  Disponibiliza formulário para pesquisa 
direcionada?  0,00 0,10 s 0,10  0,00  0,00  0,00  0,00 s 0,10  0,00 

h)  Permite pesquisa avançada?  0,00 0,10 n 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 s 0,10  0,00 
i)  Informa norma jurídica resultante ou traz 
link para seu registro no banco de dados de 
tramitação? 

 0,00 0,10 s 0,10  0,00  0,00  0,00  0,00 s 0,10  0,00 

j) Permite que se consulte, de uma só vez, 
em todo o período coberto pelo banco de 
dados? 

 0,00 0,10 s 0,10  0,00  0,00  0,00  0,00 s 0,10  0,00 

39 

Resultados da pergunta     2,10  0,00  0,00  0,00  0,00  2,50  0,00 
Apresenta a agenda dos trabalhos do 
processo legislativo e dos eventos 
institucionais? 

1,00 0,00 1,00 s 1,00 n 0,00  0,00 s 1,00 n 0,00 s 1,00 n 0,00 
40 

Resultados da pergunta     1,00  0,00  0,00  1,00  0,00  1,00  0,00 
Apresenta agenda diária do Presidente da 
Assembléia? 1,00 0,00 1,00 n 0,00 n 0,00  0,00 n 0,00 n 0,00 n 0,00 n 0,00 41 

Resultados da pergunta     0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 
Traz textos de discursos de deputados? 1,00 0,00 0,50 n 0,00 n 0,00  0,00 n 0,00 n 0,00 n 0,00 n 0,00 
Se Sim:                  
a) Base de dados pesquisável?  0,00 0,35  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 
b) Permite a audição de discursos?   0,00 0,15  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 

42 

Resultados da pergunta     0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 
Apresenta o texto de seu Regimento 
Interno? 1,00 0,00 0,50 s 0,50 s 0,50  0,00 n 0,00 s 0,50 s 0,50 s 0,50 43 

Se Sim:                  
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Nº PERGUNTAS Peso  Valor ES GO MA MT MS MG PA 
   Não  Sim N/S R N/S R N/S R N/S R N/S R N/S R N/S R 

a) O texto é atualizado sempre que ocorrem 
alterações?  0,00 0,25 n 0,00 s 0,25  0,00  0,00 s 0,25 s 0,25 s 0,25 

b) Permite pesquisa no texto do  
Regimento?          0,00 0,25 n 0,00 n 0,00  0,00  0,00 s 0,25 s 0,25 s 0,25 

 

Resultados da pergunta     0,50  0,75  0,00  0,00  1,00  1,00  1,00 
Apresenta o texto da Constituição 
Estadual? 1,00 0,00 0,50 s 0,50 s 0,50  0,00 n 0,00 s 0,50 s 0,50 s 0,50 

Se Sim:                  
a) O texto é atualizado sempre que ocorrem 
alterações?  0,00 0,25 s 0,25 s 0,25  0,00  0,00 s 0,25 s 0,25 s 0,25 

b) Permite pesquisa no texto da  
Constituição?          0,00 0,25 n 0,00 n 0,00  0,00  0,00 s 0,25 s 0,25 s 0,25 

44 

Resultados da pergunta     0,75  0,75  0,00  0,00  1,00  1,00  1,00 

Traz base de dados com a legislação 
estadual de origem do Legislativo? 2,50 0,00 1,00 s 1,00 s 1,00  0,00 s 1,00 s 1,00 s 1,00 s 1,00 

Se Sim:                  
a) Permite pesquisa por mais de um ponto 
de acesso?  0,00 0,25 s 0,25 n 0,00  0,00 s 0,25 n 0,00 s 0,25 s 0,25 

b) Faz  referências às normas jurídicas 
posteriores que se relacionam com cada  
norma? 

 0,00 0,25 s 0,25 s 0,25  0,00 n 0,00 n 0,00 s 0,25 s 0,25 

c) Inclui textos originais das normas?   0,00 0,25 s 0,25 s 0,25  0,00 s 0,25 n 0,00 s 0,25 s 0,25 
d)  Inclui textos atualizados das normas?   0,00 0,25 n 0,00 s 0,25  0,00 n 0,00 n 0,00 n 0,00 s 0,25 
e)  Apresenta dicas de pesquisa?  0,00 0,10 n 0,00 n 0,00  0,00 n 0,00 n 0,00 s 0,10 s 0,10 
f)  Disponibiliza formulário para pesquisa 
direcionada?  0,00 0,10 s 0,10 n 0,00  0,00 s 0,10  n 0,00 s 0,10 n 0,00 

g)  Permite pesquisa avançada?  0,00 0,10 n 0,00 n 0,00  0,00 n 0,00 n 0,00 s 0,10 n 0,00 
h)  Informa proposição legislativa de origem 
ou traz link para seu registro no banco de 
dados de tramitação? 

 0,00 0,10 s 0,10 n 0,00  0,00 n 0,00 s 0,10 s 0,10 n 0,00 

i) Permite que se consulte, de uma só vez, 
em todo o período coberto pelo banco de 
dados? 

 0,00 0,10 s 0,10 n 0,00  0,00 s 0,10 s 0,10 s 0,10 s 0,10 

45 

Resultados da pergunta     2,05  1,75  0,00  1,70  1,20  2,25  2,20 
Traz base de dados com a legislação 
estadual de origem do Executivo? 2,00 0,00 1,00 s 1,00 s 1,00  0,00 n 0,00 n 0,00 s 1,00 s 1,00 

Se Sim:                  

46 

a) Permite pesquisa por mais de um ponto 
de acesso?  0,00 0,25 s 0,25 n 0,00  0,00  0,00  0,00 s 0,25 s 0,25 
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Nº PERGUNTAS Peso  Valor ES GO MA MT MS MG PA 
   Não  Sim N/S R N/S R N/S R N/S R N/S R N/S R N/S R 

b) Faz  referências às normas jurídicas 
posteriores que se relacionam com cada  
norma? 

 0,00 0,25 s 0,25 s 0,25  0,00  0,00  0,00 s 0,25 s 0,25 

c) Inclui textos originais das normas?   0,00 0,25 n 0,00 s 0,25  0,00  0,00  0,00 s 0,25 n 0,00 
d)  Inclui textos atualizados das normas?   0,00 0,25 n 0,00 s 0,25  0,00  0,00  0,00 n 0,00 s 0,25 

 

Resultados da pergunta     1,50  1,75  0,00  0,00  0,00  1,75  1,75 
Traz base de dados com a legislação 
interna da Assembléia Legislativa 
(resoluções, deliberações, portarias, etc.)? 

1,00 0,00 0,50 s 0,50 n 0,00  0,00 n 0,00 n 0,00 s 0,50 s 0,50 

Se Sim:                  
a) Permite pesquisa por mais de um ponto 
de acesso?  0,00 0,16 s 0,16  0,00  0,00  0,00  0,00 s 0,16  0,00 

b) Faz  referências às normas jurídicas 
posteriores que se relacionam com cada  
norma? 

 0,00 0,17 s 0,17  0,00  0,00  0,00  0,00 s 0,17  0,00 

c)  Inclui textos das normas?   0,00 0,17 n 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 s 0,17  0,00 

47 

Resultados da pergunta     2,33  1,75  0,00  0,00  0,00  2,75  0,50 
Apresenta,  com destaque, as últimas 
notícias de sua atuação? 2,00 0,00 2,00 s 2,00 n 0,00  0,00 s 2,00 s 2,00 s 2,00 s 2,00 48 

Resultados da pergunta     2,00  0,00  0,00  2,00  2,00  2,00  2,00 
Traz informações da TV da Assembléia? 1,00 0,00 0,50 s 0,50 n 0,00  0,00 s 0,50 s 0,50 s 0,50 n 0,00 
Se Sim:                  
a) Informa a programação?  0,00 0,25 s 0,25  0,00  0,00 s 0,25 s 0,25 s 0,25  0,00 
b) Permite o acesso à TV em tempo real?  0,00 0,25 n 0,00  0,00  0,00 s 0,25 n 0,00 n 0,00  0,00 

49 

Resultados da pergunta     0,75  0,00  0,00  1,00  0,75  0,75  0,00 
Traz informações da Rádio da Assembléia? 1,00 0,00 0,50 n 0,00 n 0,00  0,00 s 0,50 n 0,00 n 0,00 n 0,00 
Se Sim:                  
a) Informa a programação?  0,00 0,25  0,00  0,00  0,00 s 0,25  0,00  0,00  0,00 
b) Permite o acesso à Rádio em tempo 
real?  0,00 0,25  0,00  0,00  0,00 n 0,00  0,00  0,00  0,00 

50 

Resultados da pergunta     0,00  0,00  0,00  0,75  0,00  0,00  0,00 
Pontos possíveis em Transparência / 
Atividades parlamentares 32,00                 

Pontos obtidos em Transparência / Atividades 
parlamentares     21,98  6,75  0,00  6,45  8,45  26,50  8,45 

Notas em Transparência / Atividades 
parlamentares (máximo=100,00)     68,69  21,09  0,00  20,16  26,41  82,81  26,41 
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Nº PERGUNTAS Peso  Valor ES GO MA MT MS MG PA 
   Não  Sim N/S R N/S R N/S R N/S R N/S R N/S R N/S R 

ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS                  
Traz informações sobre  a prestação de 
contas da instituição? 2,00 0,00 1,00 s 1,00 s 1,00  0,00 s 1,00 n 0,00 s 1,00 n 0,00 

Se Sim:                  
a)   Relatórios de gestão fiscal?   0,00 0,25 n 0,00 s 0,25  0,00 s 0,25  0,00 s 0,25  0,00 
b) Remuneração e custeio de deputados?  0,00 0,25 s 0,25 n 0,00  0,00 n 0,00  0,00 s 0,25  0,00 
c) Execução orçamentária?   0,00 0,25 n 0,00 n 0,00  0,00 s 0,25  0,00 s 0,25  0,00 
d) Relatórios de Atividades?   0,00 0,25 s 0,25 n 0,00  0,00 n 0,00  0,00 s 0,25  0,00 

51 

Resultados da pergunta     1,50  1,25  0,00  1,50  0,00  2,00  0,00 
Informa os nomes dos responsáveis dos 
setores da Secretaria da Assembléia, com 
seu e-mail e/ou telefone? 

1,00 0,00 1,00 s 1,00 n 0,00  0,00 n 0,00 n 0,00 s 1,00 n 0,00 
52 

Resultados da pergunta     1,00  0,00  0,00  0,00  0,00  1,00  0,00 
Traz informações sobre licitações, como 
resultados e as que estão sendo 
realizadas? 

2,00 0,00 2,00 s 2,00 s 2,00  0,00 n 0,00 n 0,00 s 2,00 n 0,00 
53 

Resultados da pergunta     2,00  2,00  0,00  0,00  0,00  2,00  0,00 
Divulga a relação das empresas 
contratadas para prestação de serviços à 
Casa Legislativa? 

2,00 0,00 2,00 n 0,00 n 0,00  0,00 n 0,00 n 0,00 n 0,00 n 0,00 
54 

Resultados da pergunta     0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 
Pontos possíveis em Transparência. / 
Atividades administrativas 7,00                 

Pontos obtidos em Transparência. / Atividades 
administrativas     4,50  3,25  0,00  1,50  0,00  5,00  0,00 

Notas em Transparência. / Atividades 
administrativas (máximo=100,00)     64,29  46,43  0,00  21,43  0,00  71,43  0,00 

 
Pontos possíveis em Transparência 39,00                 

Pontos obtidos em Transparência     26,48  10,00  0,00  7,95  8,45  31,50  8,45 

Notas em Transparência (máximo=100,00)     67,90  25,64  0,00  20,38  21,67  80,77  21,67 
 

Pontos possíveis em CAPITAL INTELECTUAL 75,00                 
Pontos obtidos em CAPITAL INTELECTUAL     41,05  16,48  0,00  18,30  25,89  58,16  20,49 
Notas em CAPITAL INTELECTUAL 
(máximo=100,00)     54,73  21,97  0,00  24,40  34,52  77,54  27,32 



 135 

ANEXO 1 – QUESTIONÁRIO DAS HOME PAGES DAS ASSEMBLÉIAS LEGISLATIVAS : DE PARAÍBA A RIO GRANDE DO SUL 
CAPITAL HUMANO 

Nº PERGUNTAS Peso Valor PB PR PE PI RJ RN RS 
   Não Sim N/S R N/S R N/S R N/S R N/S R N/S R N/S R 

ÁREA PARLAMENTAR                  
Traz perfis dos parlamentares?  2,00 0,00 1,00 s 1,00 s 1,00 s 1,00 s 1,00 s 1,00  0,00 s 1,00 
Se Sim:                  
a) fatos da vida profissional e política?  0,00 0,181 n 0,000 s 0,181 s 0,181 s 0,181 s 0,181  0,000 s 0,181 
b) endereço, telefone ou e-mail  0,00 0,181 s 0,181 s 0,181 s 0,181 s 0,181 s 0,181  0,000 s 0,181 
c) proposições de sua autoria?  0,00 0,092 n 0,000 n 0,000 s 0,092 s 0,092 s 0,092  0,000 s 0,092 
d)  dados de sua votação?  0,00 0,181 n 0,000 s 0,181 n 0,000 n 0,000 s 0,181  0,000 s 0,181 
e)  dados pessoais?  0,00 0,092 n 0,000 s 0,092 s 0,092 s 0,092 s 0,092  0,000 s 0,092 
f)  Informações  sobre deputados de 
legislaturas anteriores?  0,00 0,092 n 0,000 n 0,000 s 0,092 s 0,092 n 0,000  0,000 n 0,000 

g) fotografia?  0,00 0,181 s 0,181 s 0,181 s 0,181 n 0,000 s 0,181  0,000 s 0,181 

1 

Resultados da pergunta     1,36  1,82  1,82  1,64  1,91  0,00  1,91 
Pontos possíveis em C.  H. / Área parlamentar 2,00                 
Pontos obtidos em C.  H. / Área parlamentar      1,36  1,82  1,82  1,64  1,91  0,00  1,91 
Notas em C.  H. / Área parlamentar 
(máximo=100,00)     68,10  90,80  90,95  81,90  95,40  0,00  95,40 

ÁREAS: PARLAMENTAR E ADMINISTRATIVA 
Apresenta informação sobre programas de 
formação de servidores e/ou 
parlamentares? 

2,00 0,00 2,00 s 2,00 n 0,00 s 2,00 n 0,00 n 0,00  0,00 s 2,00 
2 

Resultados da pergunta     2,00  0,00  2,00  0,00  0,00  0,00  2,00 
Publica trabalhos técnicos de servidores 
e/ou parlamentares? 1,00 0,00 1,00 n 0,00 n 0,00 n 0,00 n 0,00 n 0,00  0,00 n 0,00 3 

Resultados da pergunta     0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 
Pontos possíveis em C.  H. / Áreas: 
parlamentar e administrativa 3,00                 

Pontos obtidos em C.  H. / Áreas: parlamentar 
e administrativa     2,00  0,00  2,00  0,00  0,00  0,00  2,00 

Notas em C.  H. / Áreas: parlamentar e 
administrativa (máximo=100,00)     66,67  0,00  66,67  0,00  0,00  0,00  66,67 

ÁREA ADMINISTRATIVA 
Informa número de servidores da Casa 
Legislativa? 2,00 0,00 1,00 n 0,00 n 0,00 n 0,00 n 0,00 n 0,00   0,00 n 0,00 

Se Sim:                  

4 

a)  Servidores efetivos e pessoal de 
recrutamento amplo?  0,00 1,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 
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Nº PERGUNTAS Peso Valor PB PR PE PI RJ RN RS 
   Não Sim N/S R N/S R N/S R N/S R N/S R N/S R N/S R 
 Resultados da pergunta     0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 

Traz informações sobre concursos públicos 
(atuais e/ou anteriores) realizados pela 
Casa Legislativa, para preenchimento de 
cargos? 

1,00 0,00 1,00 n 0,00 n 0,00 n 0,00 n 0,00 n 0,00  0,00 n 0,00 

5 

Resultados da pergunta     0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 
Pontos possíveis em C.  H. / Área 
administrativa 3,00                 

Pontos obtidos em C.  H. / Área administrativa     0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 
Notas em C.  H. / Área administrativa 
(máximo=100,00)     0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 

 
Pontos possíveis em Capital Humano 8,00                 

Pontos obtidos em Capital Humano     3,36  1,82  3,82  1,64  1,91  0,00  3,91 

Notas em Capital Humano (máximo=100,00)     42,03  22,70  47,74  20,48  23,85  0,00  48,85 
 

CAPITAL ESTRUTURAL 
Nº PERGUNTAS Peso Valor PB PR PE PI RJ RN RS 
   Não Sim N/S R N/S R N/S R N/S R N/S R N/S R N/S R 

ÁREA PARLAMENTAR 

Informa a composição da Mesa? 1,00 0,00 1,00 s 1,00 s 1,00 s 1,00 s 1,00 s 1,00  0,00 s 1,00 6 
Resultados da pergunta     1,00  1,00  1,00  1,00  1,00  0,00  1,00 
Traz informações sobre as lideranças? 
(Maioria, Minoria, Governo e Bancadas) 1,00 0,00 1,00 n 0,00 s 1,00 s 1,00 n 0,00 n 0,00  0,00 n 0,00 7 

Resultados da pergunta     0,00  1,00  1,00  0,00  0,00  0,00  0,00 
Informa a representação partidária? 1,00 0,00 1,00 n 0,00 s 1,00 s 1,00 n 0,00 n 0,00  0,00 s 1,00 8 
Resultados da pergunta     0,00  1,00  1,00  0,00  0,00  0,00  1,00 
Informa a composição das Comissões? 1,00 0,00 0,50 s 0,50 s 0,50 s 0,50 s 0,50 s 0,50  0,00 s 0,50 
Se Sim:                  
a)  Comissões Permanentes?  0,00 0,25 s 0,25 s 0,25 s 0,25 s 0,25 s 0,25  0,00 s 0,25 
b)  Comissões Temporárias?  0,00 0,25 s 0,25 n 0,00 s 0,25 n 0,00 s 0,25  0,00 s 0,25 

9 

Resultados da pergunta     1,00  0,75  1,00  0,75  1,00  0,00  1,00 
10 Traz informações sobre o funcionamento do 

Poder Legislativo, como atribuições e 
funcionamento do Plenário e das 
Comissões? 

1,00 0,00 1,00 s 1,00 s 1,00 s 1,00 s 1,00 s 1,00  0,00 s 1,00 
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Nº PERGUNTAS Peso Valor PB PR PE PI RJ RN RS 
   Não Sim N/S R N/S R N/S R N/S R N/S R N/S R N/S R 
 Resultados da pergunta     1,00  1,00  1,00  1,00  1,00  0,00  1,00 

Apresenta fluxograma que represente a 
tramitação de proposições legislativas? 1,00 0,00 1,00 n 0,00 n 0,00 n 0,00 n 0,00 s 1,00  0,00 n 0,00 11 

Resultados da pergunta     0,00  0,00  0,00  0,00  1,00  0,00  0,00 

Pontos possíveis em C. E. / Área Parlamentar 6,00                 

Pontos obtidos em C. E. / Área Parlamentar     3,00  4,75  5,00  2,75  4,00  0,00  4,00 
Notas em C. E. / Área Parlamentar 
(máximo=100,00)     50,00  79,17  83,33  45,83  66,67  0,00  66,67 

ÁREA ADMINISTRATIVA 
Exibe o organograma da Secretaria (área 
administrativa) da Assembléia? 1,00 0,00 1,00 s 1,00 n 0,00 s 1,00 n 0,00 s 1,00  0,00 s 1,00 12 

Resultados da pergunta     1,00  0,00  1,00  0,00  1,00  0,00  1,00 
Informa as atribuições das unidades 
administrativas?  1,00 0,00 1,00 s 1,00 n 0,00 s 1,00 n 0,00 s 1,00  0,00 s 1,00 13 

Resultados da pergunta     1,00  0,00  1,00  0,00  1,00  0,00  1,00 
Pontos possíveis em C. E. / Área 
Administrativa 2,00                 

Pontos obtidos em Pontos possíveis em C. E. / 
Área Administrativa     2,00  0,00  2,00  0,00  2,00  0,00  2,00 

Notas em Pontos possíveis em C. E. / Área 
Administrativa (máximo=100,00)     100,0

0  0,00  100,0
0  0,00  100,00  0,00  100,00 

                   
Pontos possíveis em Capital Estrutural 8,00                 
Pontos obtidos em Capital Estrutural     5,00  4,75  7,00  2,75  6,00  0,00  6,00 
Notas em Pontos possíveis em Capital 
Estrutural (máximo=100,00)     62,50  59,38  87,50  34,38  75,00  0,00  75,00 

 
CAPITAL RELACIONAL 

Nº PERGUNTAS Peso Valor PB PR PE PI RJ RN RS 
   Não Sim N/S R N/S R N/S R N/S R N/S R N/S R N/S R 

INTERATIVIDADE 

Possui chats para discussão de assuntos 
inerentes ao Poder Legislativo, ex: “Fórum 
Eletrônico de Debates”? 

1,00 0,00 1,00 n 0,00 n 0,00 s 1,00 n 0,00 s 1,00  0,00 n 0,00 
14 

Resultados da pergunta     0,00  0,00  1,00  0,00  1,00  0,00  0,00 
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Nº PERGUNTAS Peso  Valor PB PR PE PI RJ RN RS 
   Não  Sim N/S R N/S R N/S R N/S R N/S R N/S R N/S R 

Possui Orçamento Participativo, onde o 
cidadão sugere emendas ao projeto de lei 
anual do orçamento? 

1,00 0,00 1,00 n 0,00 n 0,00 n 0,00 n 0,00 s 1,00  0,00 s 1,00 
15 

Resultados da pergunta     0,00  0,00  0,00  0,00  1,00  0,00  1,00 
Facilita o acesso a Ouvidoria, com 
fornecimento de telefone, endereço e e-
mail? 

2,00 0,00 2,00 s 2,00 n 0,00 n 0,00 s 2,00 n 0,00  0,00 s 2,00 
16 

Resultados da pergunta     2,00  0,00  0,00  2,00  0,00  0,00  2,00 
Informa links para páginas pessoais de 
deputados? 1,00 0,00 1,00 n 0,00 n 0,00 n 0,00 s 1,00 n 0,00  0,00 s 1,00 17 

Resultados da pergunta     0,00  0,00  0,00  1,00  0,00  0,00  1,00 
Facilita o contato o direto com os deputados 
(links para seus e-mails ou formulários 
estruturados para envio de mensagens)? 

1,00 0,00 1,00 n 0,00 n 0,00 s 1,00 s 1,00 s 1,00  0,00 s 1,00 
18 

Resultados da pergunta     0,00  0,00  1,00  1,00  1,00  0,00  1,00 

Permite contato direto com setores 
específicos da Casa (links para seus e-
mails ou formulários estruturados para 
envio de mensagens)? 

1,00 0,00 1,00 n 0,00 n 0,00 s 1,00 s 1,00 n 0,00  0,00 n 0,00 

19 

Resultados da pergunta     0,00  0,00  1,00  1,00  0,00  0,00  0,00 
Cadastra usuários para recebimento de 
notícias da Assembléia Legislativa através 
de e-mail? 

1,00 0,00 1,00 n 0,00 n 0,00 n 0,00 n 0,00 n 0,00  0,00 n 0,00 
20 

Resultados da pergunta     0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 
Pontos possíveis em C. R. / Interatividade 8,00                 
Pontos obtidos em C. R. / Interatividade     2,00  0,00  3,00  5,00  3,00  0,00  5,00 

Notas em C. R. / Interatividade 
(máximo=100,00)     25,00  0,00  37,50  62,50  37,50  0,00  62,50 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
Possui links para órgãos de interesse? 1,00 0,00 0,50 s 0,50 s 0,50 s 0,50 s 0,50 s 0,50  0,00 s 0,50 
Se Sim:                  
a) Poder Legislativo Federal?  0,00 0,072 n 0,000 n 0,000 s 0,072 n 0,000 s 0,072  0,000 s 0,072 
b) Assembléias Legislativas?  0,00 0,072 n 0,000 n 0,000 s 0,072 s 0,072 s 0,072  0,000 s 0,072 
c) Interlegis?  0,00 0,072 s 0,072 s 0,072 s 0,072 s 0,072 s 0,072  0,000 s 0,072 
d) Unale?  0,00 0,072 n 0,000 n 0,000 s 0,072 n 0,000 s 0,072  0,000 s 0,072 
e) Órgãos do Poder Executivo?  0,00 0,071 s 0,071 s 0,071 s 0,071 s 0,071 s 0,071  0,000 s 0,071 
f)Tribunais?  0,00 0,071 n 0,000 n 0,000 s 0,071 s 0,071 n 0,000  0,000 s 0,071 

21 

g) Outros?  0,00 0,071 s 0,071 s 0,071 s 0,071 s 0,071 s 0,071  0,000 s 0,071 
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Nº PERGUNTAS Peso  Valor PB PR PE PI RJ RN RS 
   Não  Sim N/S R N/S R N/S R N/S R N/S R N/S R N/S R 
 Resultados da pergunta     0,71  0,71  1,00  0,86  0,93  0,00  1,00 

Possui agenda de videoconferências do 
Interlegis? 1,00 0,00 1,00 n 0,00 n 0,00 n 0,00 n 0,00 n 0,00  0,00 n 0,00 22 

Resultados da pergunta     0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 
Traz informações sobre eleições? 1,00 0,00 0,50 n 0,000 n 0,000 s 0,500 s 0,500 n 0,000  0,000 s 0,500 
Se Sim:                  
a)  Calendário?  0,00 0,125  0,000  0,000 n 0,000 n 0,000  0,000  0,000 n 0,000 
b)  Legislação vigente?  0,00 0,125  0,000  0,000 n 0,000 n 0,000  0,000  0,000 s 0,125 
c)  Resultados de eleições?  0,00 0,125  0,000  0,000 s 0,125 s 0,125  0,000  0,000 s 0,125 
Se Sim:                  
 a)  Base de dados pesquisável?  0,00 0,125  0,000  0,000 n 0,000 s 0,125  0,000  0,000 n 0,000 

23 

Resultados da pergunta     0,00  0,00  0,63  0,75  0,00  0,00  0,75 
Presta informações de interesse dos 
cidadãos, além daquelas sobre o Poder 
Legislativo? 

1,00 0,00 0,50 s 0,50 n 0,00 s 0,50 s 0,50 s 0,50  0,00 s 0,50 

Se Sim:                  
a)  Informações sobre seus acervos 
bibliográficos e/ou arquivísticos?  0,00 0,084 n 0,00  0,00 n 0,00 n 0,00 s 0,08  0,00 n 0,00 

b)  Informações sobre municípios?  0,00 0,083 n 0,00  0,00 n 0,00 n 0,00 n 0,00  0,00 n 0,00 
c)  Levantamentos de preços de produtos e 
serviços?  0,00 0,083 n 0,00  0,00 n 0,00 n 0,00 n 0,00  0,00 n 0,00 

d) Agenda de eventos de cultura e arte a 
serem realizados pela Casa Legislativa? 
Ex.: exposições de arte, espetáculos 
musicais e teatrais,  etc. 

 0,00 0,083 n 0,00  0,00 n 0,00 n 0,00 s 0,08  0,00 n 0,00 

e) Textos de normas federais de interesse 
geral dos cidadãos?  0,00 0,083 s 0,08  0,00 s 0,08 s 0,08 s 0,08  0,00 s 0,08 

f)  Outros?  0,00 0,083 n 0,00  0,00 s 0,08 s 0,08 s 0,08  0,00 s 0,08 

24 

Resultados da pergunta     0,58  0,00  0,67  0,67  0,83  0,00  0,67 
Pontos possíveis em C. R. / Prestação de 
Serviços 4,00                 

Pontos obtidos em C. R. / Prestação de 
Serviços     1,30  0,71  2,29  2,27  1,76  0,00  2,42 

Notas em C. R. / Prestação de Serviços 
(máximo=100,00)     32,43  17,85  57,30  56,83  44,08  0,00  60,43 

IMAGEM 
25 Apresenta as ações de educação para a 

cidadania destinadas a grupos da 
sociedade? 

1,00 0,00 1,00 n 0,00 n 0,00 n 0,00 n 0,00 s 1,00  0,00 s 1,00 
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Nº PERGUNTAS Peso  Valor PB PR PE PI RJ RN RS 
   Não  Sim N/S R N/S R N/S R N/S R N/S R N/S R N/S R 
 Resultados da pergunta     0,00  0,00  0,00  0,00  1,00  0,00  1,00 

Publica periódico (revista, jornal ou boletim) 
editado pela casa legislativa? 1,00 0,00 1,00 s 1,00 n 0,00 s 1,00 s 1,00 s 1,00  0,00 s 1,00 26 

Resultados da pergunta     1,00  0,00  1,00  1,00  1,00  0,00  1,00 
Apresenta os textos integrais de 
publicações avulsas editadas pela 
Assembléia Legislativa? 

1,00 0,00 1,00 n 0,00 n 0,00 n 0,00 n 0,00 n 0,00  0,00 n 0,00 
27 

Resultados da pergunta     0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 
Descreve a história da Casa Legislativa? 1,00 0,00 1,00 s 1,00 n 0,00 s 1,00 s 1,00 s 1,00  0,00 s 1,00 28 
Resultados da pergunta     1,00  0,00  1,00  1,00  1,00  0,00  1,00 

Pontos possíveis em C. R. / Imagem 4,00                 
Pontos obtidos em C. R. / Imagem     2,00  0,00  2,00  2,00  3,00  0,00  3,00 

Notas em C. R. / Imagem (máximo=100,00)     50,00  0,00  50,00  50,00  75,00  0,00  75,00 

USABILIDADE 
Disponibiliza o mapa do site? 2,00 0,00 2,00 s 2,00 n 0,00 n 0,00 n 0,00 n 0,00  0,00 s 2,00 29 
Resultados da pergunta     2,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  2,00 
Possui serviço de busca interna? 2,00 0,00 2,00 n 0,00 n 0,00 s 2,00 n 0,00 n 0,00  0,00 n 0,00 30 
Resultados da pergunta     0,00  0,00  2,00  0,00  0,00  0,00  0,00 

Pontos possíveis em C. R. / Usabilidade 4,00                 

Pontos obtidos em C. R. / Usabilidade     2,00  0,00  2,00  0,00  0,00  0,00  2,00 

Notas em C. R. / Usabilidade (máximo=100,00)     50,00  0,00  50,00  0,00  0,00  0,00  50,00 
 

Pontos possíveis em Capital Relacional 20,00                 

Pontos obtidos em Capital Relacional     7,30  0,71  9,29  9,27  7,76  0,00  12,42 
Notas em Capital Relacional (máximo=100,00)     36,49  3,57  46,46  46,37  38,82  0,00  62,09 

 
TRANSPARÊNCIA 

Nº PERGUNTAS Peso Valor PB PR PE PI RJ RN RS 
   Não  Sim N/S R N/S R N/S R N/S R N/S R N/S R N/S R 

ATIVIDADES PARLAMENTARES 
Traz o órgão oficial do Legislativo Estadual 
(Diário do Legislativo)? 2,00 0,00 1,00 s 1,00 n 0,00 n 0,00 n 0,00 n 0,00  0,00 s 1,00 31 

Se Sim:                  
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Nº PERGUNTAS Peso  Valor PB PR PE PI RJ RN RS 
   Não  Sim N/S R N/S R N/S R N/S R N/S R N/S R N/S R 

a) Permite pesquisa por data da 
publicação?  0,00 0,50 n 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 s 0,50 

b) Permite pesquisa por palavras?  0,00 0,50 n 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 n 0,00 

 

Resultados da pergunta     1,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  1,50 
Informa a ordem do dia do Plenário?             2,00 0,00 1,00 n 0,00 n 0,00 s 1,00 n 0,00 s 1,00  0,00 s 1,00 
Se Sim:                  
a) Permite pesquisa por data da reunião?  0,00 1,00  0,00  0,00 s 1,00  0,00 s 1,00  0,00 s 1,00 

32 

Resultados da pergunta     0,00  0,00  2,00  0,00  2,00  0,00  2,00 
Informa os resultados das reuniões do 
Plenário?                            2,00 0,00 1,00 n 0,00 n 0,00 s 1,00 n 0,00 s 1,00  0,00 s 1,00 

Se Sim:                  
a) Permite pesquisa por data da reunião?  0,00 1,00  0,00  0,00 s 1,00  0,00 s 1,00  0,00 s 1,00 

33 

Resultados da pergunta     0,00  0,00  2,00  0,00  2,00  0,00  2,00 
Informa a lista de presença dos deputados 
nas reuniões do Plenário? 1,00 0,00 1,00 n 0,00 n 0,00 s 1,00 n 0,00 n 0,00  0,00 n 0,00 34 

Resultados da pergunta     0,00  0,00  1,00  0,00  0,00  0,00  0,00 
Informa o voto de cada deputado em 
votações nominais realizadas em Plenário? 2,00 0,00 2,00 n 0,00 n 0,00 n 0,00 n 0,00 n 0,00  0,00 s 2,00 

35 

Resultados da pergunta     0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  2,00 
Informa a pauta das Comissões?               2,00 0,00 1,00 n 0,00 n 0,00 n 0,00 n 0,00 s 1,00  0,00 s 1,00 
Se Sim:                  
a) Permite pesquisa por data da reunião?  0,00 1,00  0,00  0,00  0,00  0,00 s 1,00  0,00 n 0,00 

36 

Resultados da pergunta     0,00  0,00  0,00  0,00  2,00  0,00  1,00 
Informa os resultados das reuniões das 
Comissões?              2,00 0,00 1,00 n 0,00 n 0,00 n 0,00 n 0,00 s 1,00  0,00 s 1,00 

Se Sim:                  
a) Permite pesquisa por data da reunião?  0,00 1,00  0,00  0,00  0,00  0,00 s 1,00  0,00 s 1,00 

37 

Resultados da pergunta     0,00  0,00  0,00  0,00  2,00  0,00  2,00 
Permite o acompanhamento das comissões 
temporárias, como Comissões 
Parlamentares de Inquérito (CPIs) e 
Comissões Especiais? 

2,00 0,00 1,00 n 0,00 n 0,00 n 0,00 n 0,00 s 1,00  0,00 s 1,00 

Se Sim:                  
a) Notícias ou atas das reuniões?  0,00 0,50  0,00  0,00  0,00  0,00 s 0,50  0,00 s 0,50 
b) Base de dados pesquisável?  0,00 0,50  0,00  0,00  0,00  0,00 n 0,00  0,00 n 0,00 

38 

Resultados da pergunta     0,00  0,00  0,00  0,00  1,50  0,00  1,50 
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Nº PERGUNTAS Peso  Valor PB PR PE PI RJ RN RS 
   Não  Sim N/S R N/S R N/S R N/S R N/S R N/S R N/S R 

Traz base de dados pesquisável sobre o 
acompanhamento de tramitação de 
proposições legislativas? 

2,50 0,00 1,00 n 0,00 n 0,00 s 1,00 s 1,00 s 1,00  0,00 s 1,00 

Se Sim:                  
a) Permite pesquisa por mais de um ponto 
de acesso?  0,00 0,20  0,00  0,00 s 0,20 s 0,20 s 0,20  0,00 s 0,20 

b) informa a situação atual de todas as 
proposições legislativas*?  0,00 0,20  0,00  0,00 s 0,20 s 0,20 s 0,20  0,00 s 0,20 

c) informa todas as ações ocorridas durante 
a tramitação?  0,00 0,20  0,00  0,00 s 0,20 s 0,20 s 0,20  0,00 n 0,00 

d) Apresenta os textos das proposições 
legislativas?  0,00 0,20  0,00  0,00 s 0,20 n 0,00 s 0,20  0,00 s 0,20 

a) Inclui textos de pareceres, emendas e 
substitutivos?  0,00 0,20  0,00  0,00 s 0,20 n 0,00 s 0,20  0,00 s 0,20 

f)  Apresenta dicas de pesquisa?  0,00 0,10  0,00  0,00 n 0,00 n 0,00 n 0,00  0,00 n 0,00 
g)  Disponibiliza formulário para pesquisa 
direcionada?  0,00 0,10  0,00  0,00 s 0,10 s 0,10 s 0,10  0,00 n 0,00 

h)  Permite pesquisa avançada?  0,00 0,10  0,00  0,00 n 0,00 n 0,00 n 0,00  0,00 n 0,00 
i)  Informa norma jurídica resultante ou traz 
link para seu registro no banco de dados de 
tramitação? 

 0,00 0,10  0,00  0,00 s 0,10 n 0,00 s 0,10  0,00 s 0,10 

j) Permite que se consulte, de uma só vez, 
em todo o período coberto pelo banco de 
dados? 

 0,00 0,10  0,00  0,00 s 0,10 s 0,10 n 0,00  0,00 n 0,00 

39 

Resultados da pergunta     0,00  0,00  2,30  1,80  2,20  0,00  1,90 
Apresenta a agenda dos trabalhos do 
processo legislativo e dos eventos 
institucionais? 

1,00 0,00 1,00 s 1,00 n 0,00 s 1,00 n 0,00 s 1,00  0,00 s 1,00 
40 

Resultados da pergunta     1,00  0,00  1,00  0,00  1,00  0,00  1,00 
Apresenta agenda diária do Presidente da 
Assembléia? 1,00 0,00 1,00 n 0,00 n 0,00 n 0,00 n 0,00 n 0,00  0,00 s 1,00 41 

Resultados da pergunta     0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  1,00 
Traz textos de discursos de deputados? 1,00 0,00 0,50 n 0,00 n 0,00 n 0,00 n 0,00 s 0,50  0,00 n 0,00 
Se Sim:                  
a) Base de dados pesquisável?  0,00 0,35  0,00  0,00  0,00  0,00 s 0,35  0,00  0,00 
b) Permite a audição de discursos?   0,00 0,15  0,00  0,00  0,00  0,00 n 0,00  0,00  0,00 

42 

Resultados da pergunta     0,00  0,00  0,00  0,00  0,85  0,00  0,00 
Apresenta o texto de seu Regimento 
Interno? 1,00 0,00 0,50 s 0,50 n 0,00 s 0,50 s 0,50 s 0,50  0,00 s 0,50 43 

Se Sim:                  
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Nº PERGUNTAS Peso  Valor PB PR PE PI RJ RN RS 
   Não Sim N/S R N/S R N/S R N/S R N/S R N/S R N/S R 

a) O texto é atualizado sempre que ocorrem 
alterações?  0,00 0,25 ? 0,00  0,00 s 0,25 s 0,25 s 0,25  0,00 s 0,25 

b) Permite pesquisa no texto do  
Regimento?          0,00 0,25 n 0,00  0,00 s 0,25 n 0,00 s 0,25  0,00 n 0,00 

 

Resultados da pergunta     0,50  0,00  1,00  0,75  1,00  0,00  0,75 
Apresenta o texto da Constituição 
Estadual? 1,00 0,00 0,50 s 0,50 n 0,00 s 0,50 s 0,50 s 0,50  0,00 s 0,50 

Se Sim:                  
a) O texto é atualizado sempre que ocorrem 
alterações?  0,00 0,25 s 0,25  0,00 s 0,25 s 0,25 s 0,25  0,00 s 0,25 

b) Permite pesquisa no texto da  
Constituição?          0,00 0,25 n 0,00  0,00 s 0,25 n 0,00 n 0,00  0,00 n 0,00 

44 

Resultados da pergunta     0,75  0,00  1,00  0,75  0,75  0,00  0,75 

Traz base de dados com a legislação 
estadual de origem do Legislativo? 2,50 0,00 1,00 s 1,00 n 0,00 s 1,00 n 0,00 s 1,00  0,00 s 1,00 

Se Sim:                  
a) Permite pesquisa por mais de um ponto 
de acesso?  0,00 0,25 s 0,25  0,00 s 0,25  0,00 s 0,25  0,00 s 0,25 

b) Faz  referências às normas jurídicas 
posteriores que se relacionam com cada  
norma? 

 0,00 0,25 n 0,00  0,00 n 0,00  0,00 s 0,25  0,00 s 0,25 

c) Inclui textos originais das normas?   0,00 0,25 s 0,25  0,00 s 0,25  0,00 s 0,25  0,00 s 0,25 
d)  Inclui textos atualizados das normas?   0,00 0,25 n 0,00  0,00 n 0,00  0,00 s 0,25  0,00 n 0,00 
e)  Apresenta dicas de pesquisa?  0,00 0,10 s 0,10  0,00 n 0,00  0,00 n 0,00  0,00 s 0,10 
f)  Disponibiliza formulário para pesquisa 
direcionada?  0,00 0,10 s 0,10  0,00 s 0,10  0,00 n 0,00  0,00 s 0,10 

g)  Permite pesquisa avançada?  0,00 0,10 n 0,00  0,00 n 0,00  0,00 n 0,00  0,00 n 0,00 
h)  Informa proposição legislativa de origem 
ou traz link para seu registro no banco de 
dados de tramitação? 

 0,00 0,10 n 0,00  0,00 n 0,00  0,00 s 0,10  0,00 n 0,00 

i) Permite que se consulte, de uma só vez, 
em todo o período coberto pelo banco de 
dados? 

 0,00 0,10 s 0,10  0,00 s 0,10  0,00 s 0,10  0,00 s 0,10 

45 

Resultados da pergunta     1,80  0,00  1,70  0,00  2,20  0,00  2,05 
Traz base de dados com a legislação 
estadual de origem do Executivo? 2,00 0,00 1,00 n 0,00 n 0,00 s 1,00 n 0,00 s 1,00  0,00 s 1,00 

Se Sim:                  

46 

a) Permite pesquisa por mais de um ponto 
de acesso?  0,00 0,25  0,00  0,00 s 0,25  0,00 s 0,25  0,00 s 0,25 
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Nº PERGUNTAS Peso  Valor PB PR PE PI RJ RN RS 
   Não  Sim N/S R N/S R N/S R N/S R N/S R N/S R N/S R 

b) Faz  referências às normas jurídicas 
posteriores que se relacionam com cada  
norma? 

 0,00 0,25  0,00  0,00 n 0,00  0,00 n 0,00  0,00 s 0,25 

c) Inclui textos originais das normas?   0,00 0,25  0,00  0,00 s 0,25  0,00 s 0,25  0,00 s 0,25 
d)  Inclui textos atualizados das normas?   0,00 0,25  0,00  0,00 n 0,00  0,00 n 0,00  0,00 n 0,00 

 

Resultados da pergunta     0,00  0,00  1,50  0,00  1,50  0,00  1,75 

Traz base de dados com a legislação 
interna da Assembléia Legislativa 
(resoluções, deliberações, portarias, etc.)? 

1,00 0,00 0,50 n 0,00 n 0,00 n 0,00 n 0,00 s 0,50  0,00 s 0,50 

Se Sim:                  
a) Permite pesquisa por mais de um ponto 
de acesso?  0,00 0,16  0,00  0,00  0,00  0,00 s 0,16  0,00 s 0,16 

b) Faz  referências às normas jurídicas 
posteriores que se relacionam com cada  
norma? 

 0,00 0,17  0,00  0,00  0,00  0,00 n 0,00  0,00 s 0,17 

c)  Inclui textos das normas?   0,00 0,17  0,00  0,00  0,00  0,00 s 0,17  0,00 s 0,17 

47 

Resultados da pergunta     0,00  0,00  0,00  0,00  0,83  0,00  1,00 
Apresenta,  com destaque, as últimas 
notícias de sua atuação? 2,00 0,00 2,00 s 2,00 n 0,00 s 2,00 s 2,00 s 2,00  0,00 s 2,00 48 

Resultados da pergunta     2,00  0,00  2,00  2,00  2,00  0,00  2,00 
Traz informações da TV da Assembléia? 1,00 0,00 0,50 n 0,00 n 0,00 s 0,50 n 0,00 n 0,00  0,00 s 0,50 
Se Sim:                  
a) Informa a programação?  0,00 0,25  0,00  0,00 s 0,25  0,00  0,00  0,00 s 0,25 
b) Permite o acesso à TV em tempo real?  0,00 0,25  0,00  0,00 s 0,25  0,00  0,00  0,00 n 0,00 

49 

Resultados da pergunta     0,00  0,00  1,00  0,00  0,00  0,00  0,75 
Traz informações da Rádio da Assembléia? 1,00 0,00 0,50 n 0,00 n 0,00 s 0,50 n 0,00 s 0,50  0,00 s 0,50 
Se Sim:                  
a) Informa a programação?  0,00 0,25  0,00  0,00 n 0,00  0,00 n 0,00  0,00 s 0,25 
b) Permite o acesso à Rádio em tempo 
real?  0,00 0,25  0,00  0,00 s 0,25  0,00 s 0,25  0,00 s 0,25 

50 

Resultados da pergunta     0,00  0,00  0,75  0,00  0,75  0,00  1,00 
Pontos possíveis em Transparência / 
Atividades parlamentares 32,00                 

Pontos obtidos em Transparência / Atividades 
parlamentares     7,05  0,00  17,25  5,30  22,58  0,00  25,95 

Notas em Transparência / Atividades 
parlamentares (máximo=100,00)     22,03  0,00  53,91  16,56  70,56  0,00  81,09 
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Nº PERGUNTAS Peso  Valor PB PR PE PI RJ RN RS 
   Não Sim N/S R N/S R N/S R N/S R N/S R N/S R N/S R 

ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS                  
Traz informações sobre  a prestação de 
contas da instituição? 2,00 0,00 1,00 n 0,00 s 1,00 s 1,00 n 0,00 s 1,00  0,00 n 0,00 

Se Sim:                  
a)   Relatórios de gestão fiscal?   0,00 0,25  0,00 s 0,25 s 0,25  0,00 s 0,25  0,00  0,00 
b) Remuneração e custeio de deputados?  0,00 0,25  0,00 n 0,00 n 0,00  0,00 n 0,00  0,00  0,00 
c) Execução orçamentária?   0,00 0,25  0,00 n 0,00 n 0,00  0,00 n 0,00  0,00  0,00 
d) Relatórios de Atividades?   0,00 0,25  0,00 n 0,00 n 0,00  0,00 s 0,25  0,00  0,00 

51 

Resultados da pergunta     0,00  1,25  1,25  0,00  1,50  0,00  0,00 
Informa os nomes dos responsáveis dos 
setores da Secretaria da Assembléia, com 
seu e-mail e/ou telefone? 

1,00 0,00 1,00 n 0,00 n 0,00 n 0,00 s 1,00 n 0,00  0,00 s 1,00 
52 

Resultados da pergunta     0,00  0,00  0,00  1,00  0,00  0,00  1,00 
Traz informações sobre licitações, como 
resultados e as que estão sendo 
realizadas? 

2,00 0,00 2,00 n 0,00 n 0,00 s 2,00 n 0,00 n 0,00  0,00 s 2,00 
53 

Resultados da pergunta     0,00  0,00  2,00  0,00  0,00  0,00  2,00 
Divulga a relação das empresas 
contratadas para prestação de serviços à 
Casa Legislativa? 

2,00 0,00 2,00 n 0,00 n 0,00 n 0,00 n 0,00 n 0,00  0,00 n 0,00 
54 

Resultados da pergunta     0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 
Pontos possíveis em Transparência / 
Atividades administrativas 7,00                 

Pontos obtidos em Transparência / Atividades 
administrativas     0,00  1,25  3,25  1,00  1,50  0,00  3,00 

Notas em Transparência / Atividades 
administrativas (máximo=100,00)     0,00  17,86  46,43  14,29  21,43  0,00  42,86 

 
Pontos possíveis em Transparência 39,00                 

Pontos obtidos em Transparência     7,05  1,25  20,50  6,30  24,08  0,00  28,95 

Notas em Transparência (máximo=100,00)     18,08  3,21  52,56  16,15  61,74  0,00  74,23 
 

Pontos possíveis em CAPITAL INTELECTUAL 75,00                 
Pontos obtidos em CAPITAL INTELECTUAL     22,71  8,53  40,61  19,96  39,75  0,00  51,28 
Notas em CAPITAL INTELECTUAL 
(máximo=100,00)     30,28  11,37  54,15  26,61  53,00  0,00  68,37 
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ANEXO 1 – QUESTIONÁRIO DAS HOME PAGES DAS ASSEMBLÉIAS LEGISLATIVAS : DE RONDÔNIA A TOCANTINS 

CAPITAL HUMANO 
Nº PERGUNTAS Peso  Valor RO RR SC SP SE TO  
   Não  Sim N/S R N/S R N/S R N/S R N/S R N/S R  

ÁREA PARLAMENTAR                  
Traz perfis dos parlamentares?  2,00 0,00 1,00 s 1,00 s 1,00 s 1,00 s 1,00 s 1,00 s 1,00   
Se Sim:                  
a) fatos da vida profissional e política?  0,00 0,181 s 0,181 s 0,181 n 0,000 s 0,181 n 0,000 s 0,181   
b) endereço, telefone ou e-mail  0,00 0,181 s 0,181 s 0,181 s 0,181 s 0,181 s 0,181 s 0,181   
c) proposições de sua autoria?  0,00 0,092 n 0,000 n 0,000 s 0,092 n 0,000 s 0,092 n 0,000   
d)  dados de sua votação?  0,00 0,181 s 0,181 s 0,181 n 0,000 s 0,181 s 0,181 s 0,181   
e)  dados pessoais?  0,00 0,092 s 0,092 s 0,092 s 0,092 s 0,092 n 0,000 s 0,092   
f)  Informações  sobre deputados de 
legislaturas anteriores?  0,00 0,092 n 0,000 s 0,092 n 0,000 n 0,000 s 0,092 n 0,000   

g) fotografia?  0,00 0,181 n 0,000 s 0,181 s 0,181 s 0,181 s 0,181 s 0,181   

1 

Resultados da pergunta     1,64  1,91  1,55  1,82  1,73  1,82   

Pontos possíveis em C.  H. / Área parlamentar 2,00                 

Pontos obtidos em C.  H. / Área parlamentar      1,64  1,91  1,55  1,82  1,73  1,82   

Notas em C.  H. / Área parlamentar 
(máximo=100,00)     81,75  95,40  77,30  90,80  86,35  90,80  

 

ÁREAS: PARLAMENTAR E ADMINISTRATIVA 
Apresenta informação sobre programas de 
formação de servidores e/ou 
parlamentares? 

2,00 0,00 2,00 s 2,00 s 2,00 s 2,00 s 2,00 n 0,00 n 0,00 
  2 

Resultados da pergunta     2,00  2,00  2,00  2,00  0,00  0,00   
Publica trabalhos técnicos de servidores 
e/ou parlamentares? 1,00 0,00 1,00 n 0,00 n 0,00 n 0,00 n 0,00 n 0,00 n 0,00   3 

Resultados da pergunta     0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00   
Pontos possíveis em C.  H. / Áreas: 
parlamentar e administrativa 3,00                 

Pontos obtidos em C.  H. / Áreas: parlamentar 
e administrativa     2,00  2,00  2,00  2,00  0,00  0,00   

Notas em C.  H. / Áreas: parlamentar e 
administrativa (máximo=100,00)     66,67  66,67  66,67  66,67  0,00  0,00   

ÁREA ADMINISTRATIVA 
Informa número de servidores da Casa 
Legislativa? 2,00 0,00 1,00 n 0,00 n 0,00 n 0,00 n 0,00 n 0,00 n 0,00   

Se Sim:                  

4 

a)  Servidores efetivos e pessoal de 
recrutamento amplo?  0,00 1,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00   
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Nº PERGUNTAS Peso  Valor RO RR SC SP SE TO  
   Não  Sim N/S R N/S R N/S R N/S R N/S R N/S R   
 Resultados da pergunta     0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00   

Traz informações sobre concursos públicos 
(atuais e/ou anteriores) realizados pela 
Casa Legislativa, para preenchimento de 
cargos? 

1,00 0,00 1,00 n 0,00 s 1,00 s 1,00 n 0,00 n 0,00 n 0,00 

  5 

Resultados da pergunta     0,00  1,00  1,00  0,00  0,00  0,00   
Pontos possíveis em C.  H. / Área 
administrativa 3,00                 

Pontos obtidos em C.  H. / Área administrativa     0,00  1,00  1,00  0,00  0,00  0,00   
Notas em C.  H. / Área administrativa 
(máximo=100,00)     0,00  33,33  33,33  0,00  0,00  0,00 

  

 
Pontos possíveis em Capital Humano 8,00                 

Pontos obtidos em Capital Humano     3,64  4,91  4,55  3,82  1,73  1,82   

Notas em Capital Humano (máximo=100,00)     45,44  61,35  56,83  47,70  21,59  22,70   

 
CAPITAL ESTRUTURAL 

Nº PERGUNTAS Peso  Valor RO RR SC SP SE TO  
   Não  Sim N/S R N/S R N/S R N/S R N/S R N/S R   

ÁREA PARLAMENTAR 

Informa a composição da Mesa? 1,00 0,00 1,00 s 1,00 s 1,00 s 1,00 s 1,00 s 1,00 s 1,00   6 
Resultados da pergunta     1,00  1,00  1,00  1,00  1,00  1,00   
Traz informações sobre as lideranças? 
(Maioria, Minoria, Governo e Bancadas) 1,00 0,00 1,00 n 0,00 n 0,00 n 0,00 s 1,00 n 0,00 n 0,00   7 

Resultados da pergunta     0,00  0,00  0,00  1,00  0,00  0,00   

Informa a representação partidária? 1,00 0,00 1,00 n 0,00 n 0,00 s 1,00 s 1,00 n 0,00 n 0,00   8 
Resultados da pergunta     0,00  0,00  1,00  1,00  0,00  0,00   

Informa a composição das Comissões? 1,00 0,00 0,50 s 0,50 s 0,50 s 0,50 s 0,50 s 0,50 s 0,50   
Se Sim:                  
a)  Comissões Permanentes?  0,00 0,25 s 0,25 s 0,25 s 0,25 s 0,25 s 0,25 s 0,25   
b)  Comissões Temporárias?  0,00 0,25 n 0,00 n 0,00 s 0,25 s 0,25 s 0,25 n 0,00   

9 

Resultados da pergunta     0,75  0,75  1,00  1,00  1,00  0,75   
10 Traz informações sobre o funcionamento do 

Poder Legislativo, como atribuições e 
funcionamento do Plenário e das 
Comissões? 

1,00 0,00 1,00 n 0,00 n 0,00 s 1,00 s 1,00 n 0,00 n 0,00 
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Nº PERGUNTAS Peso  Valor RO RR SC SP SE TO   
   Não  Sim N/S R N/S R N/S R N/S R N/S R N/S R   
 Resultados da pergunta     0,00  0,00  1,00  1,00  0,00  0,00   

Apresenta fluxograma que represente a 
tramitação de proposições legislativas? 1,00 0,00 1,00 n 0,00 n 0,00 n 0,00 n 0,00 n 0,00 n 0,00   11 

Resultados da pergunta     0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00   
Pontos possíveis em C. E. / Área Parlamentar 6,00                 
Pontos obtidos em C. E. / Área Parlamentar     1,75  1,75  4,00  5,00  2,00  1,75   

Notas em C. E. / Área Parlamentar 
(máximo=100,00)     29,17  29,17  66,67  83,33  33,33  29,17   

ÁREA ADMINISTRATIVA 
Exibe o organograma da Secretaria (área 
administrativa) da Assembléia? 1,00 0,00 1,00 n 0,00 n 0,00 n 0,00 s 1,00 s 1,00 n 0,00   12 

Resultados da pergunta     0,00  0,00  0,00  1,00  1,00  0,00   
Informa as atribuições das unidades 
administrativas?  1,00 0,00 1,00 n 0,00 n 0,00 n 0,00 s 1,00 n 0,00 n 0,00   13 

Resultados da pergunta     0,00  0,00  0,00  1,00  0,00  0,00   
Pontos possíveis em C. E. / Área 
Administrativa 2,00                 

Pontos obtidos em Pontos possíveis em C. E. / 
Área Administrativa     0,00  0,00  0,00  2,00  1,00  0,00 

  

Notas em Pontos possíveis em C. E. / Área 
Administrativa (máximo=100,00)     0,00  0,00  0,00  100,00  50,00  0,00   

 
Pontos possíveis em Capital Estrutural 8,00                 

Pontos obtidos em Capital Estrutural      1,75   1,75   4,00   7,00   3,00   1,75   

Notas em Pontos possíveis em Capital 
Estrutural (máximo=100,00)    

  21,88   21,88   50,00   87,50   37,50   21,88 

  

 
CAPITAL RELACIONAL 

Nº PERGUNTAS Peso  Valor RO RR SC SP SE TO  
   Não  Sim N/S R N/S R N/S R N/S R N/S R N/S R   

INTERATIVIDADE                  
Possui chats para discussão de assuntos 
inerentes ao Poder Legislativo, ex: “Fórum 
Eletrônico de Debates”? 

1,00 0,00 1,00 n 0,00 n 0,00 n 0,00 n 0,00 n 0,00 n 0,00 
  14 

Resultados da pergunta     0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00   
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Nº PERGUNTAS Peso  Valor RO RR SC SP SE TO  
   Não  Sim N/S R N/S R N/S R N/S R N/S R N/S R   

Possui Orçamento Participativo, onde o 
cidadão sugere emendas ao projeto de lei 
anual do orçamento? 

1,00 0,00 1,00 n 0,00 n 0,00 n 0,00 n 0,00 n 0,00 n 0,00 
  15 

Resultados da pergunta     0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00   
Facilita o acesso a Ouvidoria, com 
fornecimento de telefone, endereço e e-
mail? 

2,00 0,00 2,00 n 0,00 n 0,00 s 2,00 n 0,00 n 0,00 n 0,00 
  16 

Resultados da pergunta     0,00  0,00  2,00  0,00  0,00  0,00   
Informa links para páginas pessoais de 
deputados? 1,00 0,00 1,00 n 0,00 s 1,00 s 1,00 n 0,00 n 0,00 n 0,00   17 

Resultados da pergunta     0,00  1,00  1,00  0,00  0,00  0,00   
Facilita o contato o direto com os deputados 
(links para seus e-mails ou formulários 
estruturados para envio de mensagens)? 

1,00 0,00 1,00 s 1,00 s 1,00 s 1,00 s 1,00 s 1,00 s 1,00 
  18 

Resultados da pergunta     1,00  1,00  1,00  1,00  1,00  1,00   
Permite contato direto com setores 
específicos da Casa (links para seus e-
mails ou formulários estruturados para 
envio de mensagens)? 

1,00 0,00 1,00 n 0,00 s 1,00 s 1,00 s 1,00 s 1,00 s 1,00 

  19 

Resultados da pergunta     0,00  1,00  1,00  1,00  1,00  1,00   
Cadastra usuários para recebimento de 
notícias da Assembléia Legislativa através 
de e-mail? 

1,00 0,00 1,00 n 0,00 n 0,00 n 0,00 n 0,00 n 0,00 n 0,00 
  20 

Resultados da pergunta     0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00   
Pontos possíveis em C. R. / Interatividade 8,00                 

Pontos obtidos em C. R. / Interatividade     1,00  3,00  5,00  2,00  2,00  2,00   

Notas em C. R. / Interatividade 
(máximo=100,00)     12,50  37,50  62,50  25,00  25,00  25,00 

  

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
Possui links para órgãos de interesse? 1,00 0,00 0,50 s 0,50 s 0,50 s 0,50 s 0,50 s 0,50 s 0,50   
Se Sim:                  
a) Poder Legislativo Federal?  0,00 0,072 s 0,072 s 0,072 s 0,072 s 0,072 s 0,072 n 0,000   
b) Assembléias Legislativas?  0,00 0,072 n 0,000 n 0,000 s 0,072 s 0,072 s 0,072 n 0,000   
c) Interlegis?  0,00 0,072 s 0,072 s 0,072 s 0,072 n 0,000 s 0,072 s 0,072   
d) Unale?  0,00 0,072 s 0,072 s 0,072 s 0,072 n 0,000 s 0,072 n 0,000   
e) Órgãos do Poder Executivo?  0,00 0,071 s 0,071 s 0,071 s 0,071 s 0,071 s 0,071 n 0,000   
f)Tribunais?  0,00 0,071 s 0,071 s 0,071 s 0,071 s 0,071 s 0,071 n 0,000   

21 

g) Outros?  0,00 0,071 s 0,071 s 0,071 s 0,071 s 0,071 s 0,071 n 0,000   
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Nº PERGUNTAS Peso  Valor RO RR SC SP SE TO  
   Não  Sim N/S R N/S R N/S R N/S R N/S R N/S R   
 Resultados da pergunta     0,93  0,93  1,00  0,86  1,00  0,57   

Possui agenda de videoconferências do 
Interlegis? 1,00 0,00 1,00 n 0,00 n 0,00 n 0,00 n 0,00 n 0,00 n 0,00   22 

Resultados da pergunta     0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00   
Traz informações sobre eleições? 1,00 0,00 0,50 n 0,000 n 0,000 s 0,500 s 0,500 n 0,000 n 0,000   
Se Sim:                  
a)  Calendário?  0,00 0,125  0,000  0,000 n 0,000 s 0,125  0,000  0,000   
b)  Legislação vigente?  0,00 0,125  0,000  0,000 n 0,000 s 0,125  0,000  0,000   
c)  Resultados de eleições?  0,00 0,125  0,000  0,000 s 0,125 s 0,125  0,000  0,000   
Se Sim:                  
 a)  Base de dados pesquisável?  0,00 0,125  0,000  0,000 n 0,000 s 0,125  0,000  0,000   

23 

Resultados da pergunta     0,00  0,00  0,63  1,00  0,00  0,00   
Presta informações de interesse dos 
cidadãos, além daquelas sobre o Poder 
Legislativo? 

1,00 0,00 0,50 s 0,50 n 0,00 s 0,50 s 0,50 s 0,50 s 0,50 
  

Se Sim:                  
a)  Informações sobre seus acervos 
bibliográficos e/ou arquivísticos?  0,00 0,084 n 0,00  0,00 n 0,00 n 0,00 n 0,00 n 0,00   

b)  Informações sobre municípios?  0,00 0,083 n 0,00  0,00 s 0,08 n 0,00 n 0,00 n 0,00   
c)  Levantamentos de preços de produtos e 
serviços?  0,00 0,083 n 0,00  0,00 n 0,00 n 0,00 n 0,00 n 0,00   

d) Agenda de eventos de cultura e arte a 
serem realizados pela Casa Legislativa? 
Ex.: exposições de arte, espetáculos 
musicais e teatrais,  etc. 

 0,00 0,083 n 0,00  0,00 n 0,00 n 0,00 s 0,08 n 0,00 

  

e) Textos de normas federais de interesse 
geral dos cidadãos?  0,00 0,083 s 0,08  0,00 s 0,08 s 0,08 s 0,08 s 0,08 

  

f)  Outros?  0,00 0,083 n 0,00  0,00 s 0,08 s 0,08 n 0,00 n 0,00   

24 

Resultados da pergunta     0,58  0,00  0,75  0,67  0,67  0,58   
Pontos possíveis em C. R. / Prestação de 
Serviços 4,00                 

Pontos obtidos em C. R. / Prestação de 
Serviços     1,51  0,93  2,38  2,52  1,67  1,16 

  

Notas em C. R. / Prestação de Serviços 
(máximo=100,00)     37,80  23,23  59,38  63,08  41,68  28,88   

IMAGEM 
25 Apresenta as ações de educação para a 

cidadania destinadas a grupos da 
sociedade? 

1,00 0,00 1,00 n 0,00 n 0,00 n 0,00 n 0,00 n 0,00 n 0,00 
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Nº PERGUNTAS Peso  Valor RO RR SC SP SE TO  
   Não  Sim N/S R N/S R N/S R N/S R N/S R N/S R   
 Resultados da pergunta     0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00   

Publica periódico (revista, jornal ou boletim) 
editado pela casa legislativa? 1,00 0,00 1,00 n 0,00 s 1,00 s 1,00 s 1,00 s 1,00 s 1,00   26 

Resultados da pergunta     0,00  1,00  1,00  1,00  1,00  1,00   
Apresenta os textos integrais de 
publicações avulsas editadas pela 
Assembléia Legislativa? 

1,00 0,00 1,00 n 0,00 n 0,00 n 0,00 n 0,00 n 0,00 n 0,00 
  27 

Resultados da pergunta     0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00   
Descreve a história da Casa Legislativa? 1,00 0,00 1,00 n 0,00 n 0,00 s 1,00 s 1,00 s 1,00 s 1,00   28 
Resultados da pergunta     0,00  0,00  1,00  1,00  1,00  1,00   

Pontos possíveis em C. R. / Imagem 4,00                 
Pontos obtidos em C. R. / Imagem     0,00  1,00  2,00  2,00  2,00  2,00   

Notas em C. R. / Imagem (máximo=100,00)     0,00  25,00  50,00  50,00  50,00  50,00   

USABILIDADE 
Disponibiliza o mapa do site? 2,00 0,00 2,00 n 0,00 n 0,00 n 0,00 n 0,00 n 0,00 n 0,00   29 
Resultados da pergunta     0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00   

Possui serviço de busca interna? 2,00 0,00 2,00 n 0,00 s 2,00 n 0,00 n 0,00 n 0,00 n 0,00   30 
Resultados da pergunta     0,00  2,00  0,00  0,00  0,00  0,00   

Pontos possíveis em C. R. / Usabilidade 4,00                 

Pontos obtidos em C. R. / Usabilidade     0,00  2,00  0,00  0,00  0,00  0,00   

Notas em C. R. / Usabilidade (máximo=100,00)     0,00  50,00  0,00  0,00  0,00  0,00   

 

Pontos possíveis em Capital Relacional 20,00                 

Pontos obtidos em Capital Relacional     2,51  6,93  9,38  6,52  5,67  5,16   

Notas em Capital Relacional (máximo=100,00)     12,56  34,65  46,88  32,62  28,34  25,78   
 

TRANSPARÊNCIA 
Nº PERGUNTAS Peso  Valor RO RR SC SP SE TO  
   Não  Sim N/S R N/S R N/S R N/S R N/S R N/S R   

ATIVIDADES PARLAMENTARES                  
Traz o órgão oficial do Legislativo Estadual 
(Diário do Legislativo)? 2,00 0,00 1,00 n 0,00 n 0,00 n 0,00 s 1,00 n 0,00 n 0,00   31 

Se Sim:                  
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Nº PERGUNTAS Peso  Valor RO RR SC SP SE TO  
   Não  Sim N/S R N/S R N/S R N/S R N/S R N/S R   

a) Permite pesquisa por data da 
publicação?  0,00 0,50  0,00  0,00  0,00 s 0,50  0,00  0,00 

  

b) Permite pesquisa por palavras?  0,00 0,50  0,00  0,00  0,00 n 0,00  0,00  0,00   

 

Resultados da pergunta     0,00  0,00  0,00  1,50  0,00  0,00   
Informa a ordem do dia do Plenário?             2,00 0,00 1,00 n 0,00 n 0,00 s 1,00 s 1,00 n 0,00 n 0,00   
Se Sim:                  
a) Permite pesquisa por data da reunião?  0,00 1,00  0,00  0,00 s 1,00 s 1,00  0,00  0,00   

32 

Resultados da pergunta     0,00  0,00  2,00  2,00  0,00  0,00   
Informa os resultados das reuniões do 
Plenário?                            2,00 0,00 1,00 n 0,00 n 0,00 n 0,00 s 1,00 n 0,00 n 0,00   

Se Sim:                  
a) Permite pesquisa por data da reunião?  0,00 1,00  0,00  0,00  0,00 s 1,00  0,00  0,00   

33 

Resultados da pergunta     0,00  0,00  0,00  2,00  0,00  0,00   
Informa a lista de presença dos deputados 
nas reuniões do Plenário? 1,00 0,00 1,00 n 0,00 n 0,00 n 0,00 n 0,00 n 0,00 n 0,00   34 

Resultados da pergunta     0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00   

Informa o voto de cada deputado em 
votações nominais realizadas em Plenário? 2,00 0,00 2,00 n 0,00 n 0,00 n 0,00 n 0,00 n 0,00 n 0,00 

  35 

Resultados da pergunta     0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00   

Informa a pauta das Comissões?               2,00 0,00 1,00 n 0,00 n 0,00 n 0,00 n 0,00 n 0,00 n 0,00   

Se Sim:                  
a) Permite pesquisa por data da reunião?  0,00 1,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00   

36 

Resultados da pergunta     0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00   
Informa os resultados das reuniões das 
Comissões?              2,00 0,00 1,00 n 0,00 n 0,00 n 0,00 s 1,00 n 0,00 n 0,00   

Se Sim:                  
a) Permite pesquisa por data da reunião?  0,00 1,00  0,00  0,00  0,00 s 1,00  0,00  0,00   

37 

Resultados da pergunta     0,00  0,00  0,00  2,00  0,00  0,00   

Permite o acompanhamento das comissões 
temporárias, como Comissões 
Parlamentares de Inquérito (CPIs) e 
Comissões Especiais? 

2,00 0,00 1,00 n 0,00 n 0,00 n 0,00 s 1,00 n 0,00 n 0,00 

  

Se Sim:                  
a) Notícias ou atas das reuniões?  0,00 0,50  0,00  0,00  0,00 s 0,50  0,00  0,00   
b) Base de dados pesquisável?  0,00 0,50  0,00  0,00  0,00 s 0,50  0,00  0,00   

38 

Resultados da pergunta     0,00  0,00  0,00  2,00  0,00  0,00   
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Nº PERGUNTAS Peso  Valor RO RR SC SP SE TO  
   Não  Sim N/S R N/S R N/S R N/S R N/S R N/S R   

Traz base de dados pesquisável sobre o 
acompanhamento de tramitação de 
proposições legislativas? 

2,50 0,00 1,00 n 0,00 s 1,00 s 1,00 s 1,00 s 1,00 n 0,00 
  

Se Sim:                  
a) Permite pesquisa por mais de um ponto 
de acesso?  0,00 0,20  0,00 s 0,20 s 0,20 s 0,20 s 0,20  0,00   

b) informa a situação atual de todas as 
proposições legislativas*?  0,00 0,20  0,00 s 0,20 s 0,20 s 0,20 n 0,00  0,00 

  

c) informa todas as ações ocorridas durante 
a tramitação?  0,00 0,20  0,00 n 0,00 s 0,20 s 0,20 n 0,00  0,00 

  

d) Apresenta os textos das proposições 
legislativas?  0,00 0,20  0,00 n 0,00 s 0,20 s 0,20 n 0,00  0,00 

  

a) Inclui textos de pareceres, emendas e 
substitutivos?  0,00 0,20  0,00 n 0,00 n 0,00 s 0,20 n 0,00  0,00   

f)  Apresenta dicas de pesquisa?  0,00 0,10  0,00 s 0,10 n 0,00 s 0,10 n 0,00  0,00   
g)  Disponibiliza formulário para pesquisa 
direcionada?  0,00 0,10  0,00 s 0,10 s 0,10 s 0,10 s 0,10  0,00 

  

h)  Permite pesquisa avançada?  0,00 0,10  0,00 s 0,10 n 0,00 n 0,00 n 0,00  0,00   
i)  Informa norma jurídica resultante ou traz 
link para seu registro no banco de dados de 
tramitação? 

 0,00 0,10  0,00 n 0,00 n 0,00 s 0,10 n 0,00  0,00 
  

j) Permite que se consulte, de uma só vez, 
em todo o período coberto pelo banco de 
dados? 

 0,00 0,10  0,00 s 0,10 s 0,10 s 0,10 n 0,00  0,00 
  

39 

Resultados da pergunta     0,00  1,80  2,00  2,40  1,30  0,00   
Apresenta a agenda dos trabalhos do 
processo legislativo e dos eventos 
institucionais? 

1,00 0,00 1,00 n 0,00 n 0,00 s 1,00 s 1,00 s 1,00 n 0,00 
  40 

Resultados da pergunta     0,00  0,00  1,00  1,00  1,00  0,00   
Apresenta agenda diária do Presidente da 
Assembléia? 1,00 0,00 1,00 n 0,00 n 0,00 n 0,00 n 0,00 n 0,00 s 1,00   41 

Resultados da pergunta     0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  1,00   
Traz textos de discursos de deputados? 1,00 0,00 0,50 n 0,00 n 0,00 n 0,00 n 0,00 n 0,00 n 0,00   
Se Sim:                  
a) Base de dados pesquisável?  0,00 0,35  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00   
b) Permite a audição de discursos?   0,00 0,15  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00   

42 

Resultados da pergunta     0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00   

Apresenta o texto de seu Regimento 
Interno? 1,00 0,00 0,50 s 0,50 s 0,50 s 0,50 s 0,50 s 0,50 s 0,50 

  43 

Se Sim:                  
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Nº PERGUNTAS Peso  Valor RO RR SC SP SE TO  
   Não  Sim N/S R N/S R N/S R N/S R N/S R N/S R   

a) O texto é atualizado sempre que ocorrem 
alterações?  0,00 0,25 n 0,00 s 0,25 n 0,00 s 0,25 s 0,25 s 0,25   

b) Permite pesquisa no texto do  
Regimento?          0,00 0,25 n 0,00 n 0,00 n 0,00 s 0,25 n 0,00 n 0,00   

 

Resultados da pergunta     0,50  0,75  0,50  1,00  0,75  0,75   
Apresenta o texto da Constituição 
Estadual? 1,00 0,00 0,50 s 0,50 s 0,50 s 0,50 s 0,50 s 0,50 s 0,50   

Se Sim:                  
a) O texto é atualizado sempre que ocorrem 
alterações?  0,00 0,25 n 0,00 s 0,25 s 0,25 s 0,25 s 0,25 s 0,25 

  

b) Permite pesquisa no texto da  
Constituição?          0,00 0,25 n 0,00 n 0,00 n 0,00 s 0,25 n 0,00 n 0,00   

44 

Resultados da pergunta     0,50  0,75  0,75  1,00  0,75  0,75   
Traz base de dados com a legislação 
estadual de origem do Legislativo? 2,50 0,00 1,00 s 1,00 s 1,00 s 1,00 s 1,00 s 1,00 s 1,00   

Se Sim:                  
a) Permite pesquisa por mais de um ponto 
de acesso?  0,00 0,25 n 0,00 s 0,25 s 0,25 s 0,25 s 0,25 s 0,25   

b) Faz  referências às normas jurídicas 
posteriores que se relacionam com cada  
norma? 

 0,00 0,25 s 0,25 n 0,00 s 0,25 s 0,25 s 0,25 s 0,25 
  

c) Inclui textos originais das normas?   0,00 0,25 s 0,25 s 0,25 s 0,25 s 0,25 s 0,25 n 0,00   
d)  Inclui textos atualizados das normas?   0,00 0,25 n 0,00 n 0,00 n 0,00 n 0,00 n 0,00 s 0,25   
e)  Apresenta dicas de pesquisa?  0,00 0,10 n 0,00 n 0,00 s 0,10 n 0,00 s 0,10 n 0,00   
f)  Disponibiliza formulário para pesquisa 
direcionada?  0,00 0,10 n 0,00 s 0,10 s 0,10 s 0,10 s 0,10 s 0,10 

  

g)  Permite pesquisa avançada?  0,00 0,10 n 0,00 s 0,10 s 0,10 n 0,00 n 0,00 n 0,00   
h)  Informa proposição legislativa de origem 
ou traz link para seu registro no banco de 
dados de tramitação? 

 0,00 0,10 n 0,00 n 0,00 s 0,10 s 0,10 n 0,00 n 0,00 
  

i) Permite que se consulte, de uma só vez, 
em todo o período coberto pelo banco de 
dados? 

 0,00 0,10 s 0,10 s 0,10 s 0,10 s 0,10 s 0,10 s 0,10 
  

45 

Resultados da pergunta     1,60  1,80  2,25  2,05  2,05  1,95   

Traz base de dados com a legislação 
estadual de origem do Executivo? 2,00 0,00 1,00 n 0,00 n 0,00 n 0,00 s 1,00 n 0,00 n 0,00 

  

Se Sim:                  

46 

a) Permite pesquisa por mais de um ponto 
de acesso?  0,00 0,25  0,00  0,00  0,00 s 0,25  0,00  0,00 
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Nº PERGUNTAS Peso Valor RO RR SC SP SE TO  
   Não Sim N/S R N/S R N/S R N/S R N/S R N/S R   

b) Faz  referências às normas jurídicas 
posteriores que se relacionam com cada  
norma? 

 0,00 0,25  0,00  0,00  0,00 s 0,25  0,00  0,00 
  

c) Inclui textos originais das normas?   0,00 0,25  0,00  0,00  0,00 s 0,25  0,00  0,00   
d)  Inclui textos atualizados das normas?   0,00 0,25  0,00  0,00  0,00 n 0,00  0,00  0,00   

 

Resultados da pergunta     0,00  0,00  0,00  1,75  0,00  0,00   
Traz base de dados com a legislação 
interna da Assembléia Legislativa 
(resoluções, deliberações, portarias, etc.)? 

1,00 0,00 0,50 n 0,00 n 0,00 n 0,00 s 0,50 n 0,00 n 0,00 
  

Se Sim:                  
a) Permite pesquisa por mais de um ponto 
de acesso?  0,00 0,16  0,00  0,00  0,00 s 0,16  0,00  0,00   

b) Faz  referências às normas jurídicas 
posteriores que se relacionam com cada  
norma? 

 0,00 0,17  0,00  0,00  0,00 s 0,17  0,00  0,00 
  

c)  Inclui textos das normas?   0,00 0,17  0,00  0,00  0,00 n 0,00  0,00  0,00   

47 

Resultados da pergunta     0,00  0,00  0,00  0,83  0,00  0,00   
Apresenta,  com destaque, as últimas 
notícias de sua atuação? 2,00 0,00 2,00 n 0,00 s 2,00 n 0,00 s 2,00 n 0,00 s 2,00   48 

Resultados da pergunta     0,00  2,00  0,00  2,00  0,00  2,00   

Traz informações da TV da Assembléia? 1,00 0,00 0,50 n 0,00 n 0,00 s 0,50 s 0,50 n 0,00 n 0,00   
Se Sim:                  
a) Informa a programação?  0,00 0,25  0,00  0,00 s 0,25 s 0,25  0,00  0,00   
b) Permite o acesso à TV em tempo real?  0,00 0,25  0,00  0,00 n 0,00 s 0,25  0,00  0,00   

49 

Resultados da pergunta     0,00  0,00  0,75  1,00  0,00  0,00   

Traz informações da Rádio da Assembléia? 1,00 0,00 0,50 n 0,00 n 0,00 s 0,50 s 0,50 s 0,50 n 0,00   
Se Sim:                  
a) Informa a programação?  0,00 0,25  0,00  0,00 s 0,25 s 0,25 n 0,00  0,00   
b) Permite o acesso à Rádio em tempo 
real?  0,00 0,25  0,00  0,00 s 0,25 s 0,25 s 0,25  0,00   

50 

Resultados da pergunta     0,00  0,00  1,00  1,00  0,75  0,00   

Pontos possíveis em Transparência / 
Atividades parlamentares 32,00               

  

Pontos obtidos em Transparência / Atividades 
parlamentares     2,60  7,10  10,25  23,53  6,60  6,45 

  

Notas em Transparência / Atividades 
parlamentares (máximo=100,00)     8,13  22,19  32,03  73,53  20,63  20,16 
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Nº PERGUNTAS Peso  Valor RO RR SC SP SE TO  
   Não  Sim N/S R N/S R N/S R N/S R N/S R N/S R   

ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS                  
Traz informações sobre  a prestação de 
contas da instituição? 2,00 0,00 1,00 n 0,00 s 1,00 s 1,00 s 1,00 n 0,00 s 1,00   

Se Sim:                  
a)   Relatórios de gestão fiscal?   0,00 0,25  0,00 s 0,25 s 0,25 s 0,25  0,00 s 0,25   
b) Remuneração e custeio de deputados?  0,00 0,25  0,00 n 0,00 n 0,00 n 0,00  0,00 n 0,00   
c) Execução orçamentária?   0,00 0,25  0,00 n 0,00 n 0,00 n 0,00  0,00 s 0,25   
d) Relatórios de Atividades?   0,00 0,25  0,00 n 0,00 n 0,00 s 0,25  0,00 n 0,00   

51 

Resultados da pergunta     0,00  1,25  1,25  1,50  0,00  1,50   
Informa os nomes dos responsáveis dos 
setores da Secretaria da Assembléia, com 
seu e-mail e/ou telefone? 

1,00 0,00 1,00 n 0,00 n 0,00 n 0,00 s 1,00 s 1,00 n 0,00 
  52 

Resultados da pergunta     0,00  0,00  0,00  1,00  1,00  0,00   
Traz informações sobre licitações, como 
resultados e as que estão sendo 
realizadas? 

2,00 0,00 2,00 n 0,00 n 0,00 s 2,00 s 2,00 s 2,00 n 0,00 
  53 

Resultados da pergunta     0,00  0,00  2,00  2,00  2,00  0,00   
Divulga a relação das empresas 
contratadas para prestação de serviços à 
Casa Legislativa? 

2,00 0,00 2,00 n 0,00 n 0,00 n 0,00 n 0,00 n 0,00 n 0,00 
  54 

Resultados da pergunta     0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00   
Pontos possíveis em Transparência./ 
Atividades administrativas 7,00               

  

Pontos obtidos em Transparência./ Atividades 
administrativas     0,00  1,25  3,25  4,50  3,00  1,50 

  

Notas em Transparência / Atividades 
administrativas (máximo=100,00)     0,00  17,86  46,43  64,29  42,86  21,43 

  

 
Pontos possíveis em Transparência 39,00                 

Pontos obtidos em Transparência     2,60  8,35  13,50  28,03  9,60  7,95   

Notas em Transparência (máximo=100,00)     6,67  21,41  34,62  71,87  24,62  20,38   
 

Pontos possíveis em CAPITAL INTELECTUAL 75,00                 
Pontos obtidos em CAPITAL INTELECTUAL     10,50  21,94  31,42  45,37  19,99  16,67   
Notas em CAPITAL INTELECTUAL 
(máximo=100,00)     14,00  29,25  41,89  60,49  26,66  22,23   
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ANEXO 2 – RELATÓRIO DE OBSERVAÇÕES DE ASSEMBLÉIAS SOBRE O QUESTIONÁRIO APICADO ÀS PÁGINAS 

AL Nº PERGUNTAS RESPOSTAS CORREÇÕES/OBSERVAÇÕES ASSEMBLÉIAS OBSERVAÇÕES AUTORAS 
BA 3 Publica trabalhos técnicos de servidores 

e/ou parlamentares? 
Não Sim. A superintendência de informática desenvolve 

campanhas de combate a vírus periodicamente com 
publicação no site, além de elaboração de tutoriais sobre 
microinformática e dicas de utilização de alguns 
aplicativos – informática de bolso. Local do Site – Área 
Administrativa – Superintendência de Informática 
(tutoriais e Informática de bolso). 

A correção não foi considerada. A pergunta refere-se 
a trabalhos assinados por servidores e 
parlamentares, tendo como tema o Poder Legislativo 
e assuntos correlatos. 

BA 31 Traz o órgão oficial do Legislativo 
Estadual (Diário do Legislativo)? 

Não Essa informação não é publicada através do site da 
Assembléia Legislativa da Bahia. Existe um link para o 
Caderno Legislativo do Diário Oficial do Estado da Bahia.  
Local: Informações/serviços-Diário do Legislativo. 

A correção não foi considerada. A pergunta refere-se 
ao órgão oficial do Estado. O link indicado pela AL 
tem notícias (sem data) 

Presta informações de interesse dos 
cidadãos, além daquelas sobre o Poder 
Legislativo? 

Não Agência de Notícias On-Line. A Casa sedia uma série de 
eventos que vão além das temáticas específicas do 
Poder Legislativo. Esses eventos podem ser voltados 
para as áreas política, econômica, social, artística, entre 
outros. Todos são amplamente divulgados pela Agência. 

A correção não foi considerada. Reconhecemos que  
a interpretação dada pela Assembléia é 
compreensível, uma vez que a pergunta é sobre a 
prestação dessas informações. A intenção da 
pesquisa, no entanto, foi verificar se havia itens 
específicos na home page sobre esses assuntos. 
Como essa foi a filosofia adotada na análise de 
todas as páginas, deixamos de considerar a 
observação. 

Se Sim:    

ES 24 

d) Agenda de eventos de cultura e arte a 
serem realizados pela Casa Legislativa? 
Ex.: exposições de arte, espetáculos 
musicais e teatrais,  etc. 

Não Agências de Notícias/Agenda ou Destaque ou Últimas 
Notícias. A Agenda da semana traz todos os eventos 
programados para acontecer na Casa e as outras áreas 
da Agência trazem notícias sobre os mesmos. 

Idem 

ES 25 Apresenta as ações de educação para a 
cidadania destinadas a grupos da 
sociedade? 

Sim Há um link com informações sobre o projeto 
desenvolvido pelo Núcleo de Treinamento, "Escolas na 
Assembléia Legislativa". Por meio dele, o usuário tem 
acesso a cartilhas educativas. Esse projeto agenda visita 
de estudantes à ALES semanalmente. 

Foi feita a correção. 

ES 27 Apresenta os textos integrais de 
publicações avulsas editadas pela 
Assembléia Legislativa? 

Não O link Diário On-line traz da publicação do mesmo.  A correção não foi aceita porque a questão refere-se 
a publicações avulsas. Sobre o diário oficial, há uma 
questão específica, a de nº 31. 

ES 30 Possui serviço de busca interna? Não Processos Legislativos e Agências de Notícias. Nesses 
dois links é possível fazer buscas das mais variadas 
informações (processos em tramitação, leis em vigor, 
notícias produzidas pela Casa, Ordem do Dia, Grande 
Expediente etc) 

A correção não foi aceita porque a pergunta refere-
se a mecanismos de busca no site como um todo. 
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AL Nº PERGUNTAS RESPOSTAS CORREÇÕES/OBSERVAÇÕES ASSEMBLÉIAS OBSERVAÇÕES AUTORAS 
ES 33 Informa os resultados das reuniões do 

Plenário?                            
Não Agência de Notícias On-Line. Todas as sessões são 

acompanhadas pela Assessoria de Comunicação e o 
resumo das mesmas são publicadas.  

A correção não foi aceita. A pergunta refere-se a um 
item específico da página, que contenha resultados 
das reuniões de Plenário. 

Permite o acompanhamento das 
comissões temporárias, como 
Comissões Parlamentares de Inquérito 
(CPIs) e Comissões Especiais? 

Não   

Se Sim:    

ES 38 

b) Base de dados pesquisável?  Link "Legislativo Online/Processos Legislativo" A correção não foi aceita porque a página não 
possui base de dados pesquisável sobre o 
andamento das comissões temporárias. 

ES 41 Apresenta agenda diária do Presidente 
da Assembléia? 

Não Agência de Notícias On-Line. A Agenda da Semana 
inclui também a agenda de compromissos do deputado 
que preside a Casa (exclusivamente os eventos em que 
ele comparece como presidente da ALES e não sua 
agenda como deputado).  

A correção não foi aceita porque a questão refere-se 
à existência de um item específico com a agenda do 
presidente da Casa. 

Traz informações sobre  a prestação de 
contas da instituição? 

Sim   

Se Sim:    
a)   Relatórios de gestão fiscal?  Não Prestação de Contas. O primeiro relatório acaba de ser 

inserido no link. 
A correção não foi considerada porque, para manter 
a coerência do trabalho, precisamos nos ater ao 
conteúdo encontrado no período pesquisado. 

b) Remuneração e custeio de 
deputados? 

Sim   

c) Execução orçamentária?  Não   

ES 51 

d) Relatórios de Atividades?  Sim   

MS 2 Apresenta informação sobre programas 
de formação de servidores e/ou 
parlamentares? 

Não Os programas de formação são divulgados internamente. 
Está sendo desenvolvido um projeto de comunicação 
interna, com a divulgação de informações de interesse 
dos servidores no Portal da Assembléia. 

A questão refere-se a informações, em um item 
específico da página, sobre programas ou políticas 
de formação de servidores. Não se espera a 
divulgação de informações de caráter interno, como 
abertura de inscrições, ou coisas do gênero, mas 
sim sobre como a Casa lida com o aperfeiçoamento 
do corpo de servidores. 

MS 5 Traz informações sobre concursos 
públicos (atuais e/ou anteriores) 
realizados pela Casa Legislativa, para 
preenchimento de cargos? 

Não O portal foi criado em agosto de 2002. Não há previsão 
de realização de concursos. 

A resposta foi mantida, com a ressalta apontada pela 
Assembléia. 

MS 11 Apresenta fluxograma que represente a 
tramitação de proposições legislativas? 

Não Será inserido ainda neste mês A correção não foi considerada porque, para manter 
a coerência do trabalho, precisamos nos ater ao 
conteúdo encontrado no período pesquisado. 
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AL Nº PERGUNTAS RESPOSTAS CORREÇÕES/OBSERVAÇÕES ASSEMBLÉIAS OBSERVAÇÕES AUTORAS 
MS 16 Facilita o acesso a Ouvidoria, com 

fornecimento de telefone, endereço e e-
mail? 

Não A Casa ainda não possui Ouvidoria  

MS 20 Cadastra usuários para recebimento de 
notícias da Assembléia Legislativa 
através de e-mail? 

Sim Não existe um campo específico para usuários, mas em 
“Comunicação da Assembléia – sala de Imprensa”, os 
interessados podem se cadastrar e receber as principais 
notícias por e-mail 

Alteramos a resposta de acordo com a observação. 

Possui links para órgãos de interesse? Sim  
Se Sim:   
c) Interlegis? Não Os links foram acrescentados recentemente 

MS 21 

d) Unale? Não SIM 

Não consideramos a resposta porque a informação 
não constava no site no período analisado. Mas vale 
como ressalva. 

MS 22 Possui agenda de videoconferências do 
Interlegis? 

Não A agenda é enviada por e-mail, assim como o 
cronograma de cursos 

Mantivemos a resposta. 

Presta informações de interesse dos 
cidadãos, além daquelas sobre o Poder 
Legislativo? 

Sim   

Se Sim:    
d) Agenda de eventos de cultura e arte a 
serem realizados pela Casa Legislativa? 
Ex.: exposições de arte, espetáculos 
musicais e teatrais,  etc. 

Não Os eventos artísticos são divulgados no campo 
"notícias". A Agenda de eventos do Legislativo existe, 
mas não está funcionando devido um problema do 
sistema de administração do site, que é de 
responsabilidade de uma empresa terceirizada. A 
empresa já foi comunicada e o problema está sendo 
corrigido.  

Mantivemos a resposta, que analisou a existência da 
informação em um item específico do site. 

MS 24 

f)  Outros? Não Será inaugurado, ainda neste mês (outubro), o hotsite da 
TV Assembléia, que além de permitir que o internauta 
acompanhe a programação da Tv em tempo real, trará 
entrevistas com parlamentares, músicos e artistas 
regionais. 

 

MS 29 Disponibiliza o mapa do site? Não Será inserido ainda neste mês A correção não foi considerada porque, para manter 
a coerência do trabalho, precisamos nos ater ao 
conteúdo encontrado no período pesquisado. 

MS 31 Traz o órgão oficial do Legislativo 
Estadual (Diário do Legislativo)? 

Não Será inserido ainda neste mês A correção não foi considerada porque, para manter 
a coerência do trabalho, precisamos nos ater ao 
conteúdo encontrado no período pesquisado. 

MS 33 Informa os resultados das reuniões do 
Plenário?                            

Sim Informa só o resultado de reunião realizada no dia 
16/9/03. Creio que não entendi bem esta questão. O site 
informa sobre todas as reuniões ocorridas no Plenário, 
especialmente o resultado delas. Confira em "notícias". 

A pergunta analisou a existência de um item 
específico no site sobre as reuniões de Plenário. A 
resposta positiva foi mantida. 
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AL Nº PERGUNTAS RESPOSTAS CORREÇÕES/OBSERVAÇÕES ASSEMBLÉIAS OBSERVAÇÕES AUTORAS 
MS 37 Informa os resultados das reuniões das 

Comissões?              
Não SIM, em "Notícias" A pergunta analisou a existência de um item 

específico no site sobre o assunto. A resposta foi 
mantida. 

MS 40 Apresenta a agenda dos trabalhos do 
processo legislativo e dos eventos 
institucionais? 

Não A Agenda de eventos do Legislativo existe, mas não está 
funcionando devido um problema do sistema de 
administração do site, que é de responsabilidade de uma 
empresa terceirizada. A empresa já foi comunicada e o 
problema está sendo corrigido.  

 

MS 42 Traz textos de discursos de deputados? Não Fica a critério de cada parlamentar disponibilizar ou não 
os discursos na íntegra. Alguns o fazem, embora não 
seja uma prática frequente. Os assessores de imprensa 
dos parlamentares possuem login e senha para inserir, 
no site, projetos de lei, discursos, indicações, notícias e 
outras informações.  

A resposta foi mantida, porque o que foi analisado é 
se a home page mantém um link específico para 
informações uniformes de todos os parlamentares. 

Traz base de dados com a legislação 
estadual de origem do Legislativo? 

Sim   

Se Sim:    

MS 45 

c) Inclui textos originais das normas?  Não A base de dados com os textos (leis, emendas à 
constituição, leis complementares, vetos, etc) na íntegra, 
inclusive com pesquisa avançada, está pronta e inclui os 
anos de 2003 a 1996. Este serviço será lançado 
juntamente com o hotsite da TV Assembléia e a galeria 
de Imagens históricas (ainda em outubro). No entanto, a 
legislação anterior a 1996 ainda será digitada e não há 
previsão para o término do trabalho.  

A correção não foi considerada porque, para manter 
a coerência do trabalho, precisamos nos ater ao 
conteúdo encontrado no período pesquisado. 

MS 46 Traz base de dados com a legislação 
estadual de origem do Executivo? 

Não Idem ao anterior (item 45) A correção não foi considerada porque, para manter 
a coerência do trabalho, precisamos nos ater ao 
conteúdo encontrado no período pesquisado. 

Traz informações da TV da Assembléia? Sim   
Se Sim:    

MS 49 

b) Permite o acesso à TV em tempo 
real? 

Não será lançado este mês A correção não foi considerada porque, para manter 
a coerência do trabalho, precisamos nos ater ao 
conteúdo encontrado no período pesquisado. 

MS 50 Traz informações da Rádio da 
Assembléia? 

Não A Al-MS ainda não possui Rádio. O projeto começará a 
ser desenvolvido após a inauguração do hotsite da TV. 

 

MS 51 Traz informações sobre  a prestação de 
contas da instituição? 

Não SIM - no noticiário e no Relatório de Gestão Fiscal, 
disponibilizado pelo Executivo. 

Não foi aceita a correção nos dois casos. O relatório 
indicado, na verdade, é o resumo de uma audiência 
pública realizada na Assembléia para apresentar as 
informações contidas no relatório de gestão fiscal do 
1º quadrimestre de 2003, com o desempenho do 
Estado no período, de acordo com a Lei de 
Responsabilidade Fiscal (LRF). A pergunta se refere 
ao relatório específico das contas da Assembléia. 
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AL Nº PERGUNTAS RESPOSTAS CORREÇÕES/OBSERVAÇÕES ASSEMBLÉIAS OBSERVAÇÕES AUTORAS 
Se Sim:      
a)  Relatórios de gestão fiscal?  SIM - na lateral esquerda do site, em "Conheça a 

Assembléia" 
 

MS 53 Traz informações sobre licitações, como 
resultados e as que estão sendo 
realizadas? 

Não SIM - nas notícias e futuramente no Diário do Legislativo, 
que será inserido no portal. 

A correção não foi considerada porque, para manter 
a coerência do trabalho, precisamos nos ater ao 
conteúdo encontrado no período pesquisado. A 
resposta não foi aceita também porque usamos o 
mecanismo de busca do site  e não encontramos 
notícias sobre licitações. 

PE 11 Apresenta fluxograma que represente a 
tramitação de proposições legislativas? 

Não Sim. Visite nossa página e no menu principal, à 
esquerda, percorra o caminho Legislativo -> Processo 
Legislativo 

Ressalva: a informação consta na home page, mas 
infelizmente não poderemos alterar a resposta 
porque o conteúdo não foi encontrado no período de 
análise das páginas, o mês de setembro de 2003. 

PE 13 Informa as atribuições das unidades 
administrativas?  

Sim Nosso site ainda não traz essas informações Manter resposta referente à página analisada em 
setembro 

PE 14 Possui chats para discussão de assuntos 
inerentes ao Poder Legislativo, ex: 
“Fórum Eletrônico de Debates”? 

Sim Não possuímos áreas para debate ao vivo. Manter resposta referente à página analisada em 
setembro 

PE 17 Informa links para páginas pessoais de 
deputados? 

Não O conteúdo exibido na página de cada deputado, no link 
"Gabinete Virtual" é de responsabilidade do gabinete. 
Muitos colocam ali o endereço de sua página "pessoal". 

 

PE 27 Apresenta os textos integrais de 
publicações avulsas editadas pela 
Assembléia Legislativa? 

Não Foi ativado ontem o link para download do Tribuna 
Parlamentar, jornal impresso de circulação interna. No 
nosso site, visite Comunicação -> Tribuna Parlamentar. 

A correção não foi aceita porque a informação não 
constava no site no período observado. 

Traz o órgão oficial do Legislativo 
Estadual (Diário do Legislativo)? 

Não Diário Oficial do Legislativo? Comunicação -> Diário 
Oficial 

Ressalva: a informação consta na home page, mas 
infelizmente não poderemos alterar a resposta 
porque o conteúdo não foi encontrado no período de 
análise das páginas, o mês de setembro de 2003. 

Se Sim:    
a) Permite pesquisa por data da 
publicação? 

 Em implantação  

PE 31 

b) Permite pesquisa por palavras?  Em implantação  
Permite o acompanhamento das 
comissões temporárias, como 
Comissões Parlamentares de Inquérito 
(CPIs) e Comissões Especiais? 

Não Em implantação  

Se Sim:    

PE 38 

a) Notícias ou atas das reuniões?  Em implantação  
Traz textos de discursos de deputados? Não Esta informação é exibida no diário oficial, que nós 

exibimos. 
A pergunta ser refere a um item específico na home 
page de consulta a pronunciamentos dos 
parlamentares. Por isso, a correção não foi aceita. 

PE 42 

Se Sim:    
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AL Nº PERGUNTAS RESPOSTAS CORREÇÕES/OBSERVAÇÕES ASSEMBLÉIAS OBSERVAÇÕES AUTORAS 
a) Base de dados pesquisável?  Sistema em implantação para a Web. Já disponível 

internamente 
   

b) Permite a audição de discursos?   Sistema em implantação para a Web. Já disponível 
internamente 

 

Traz base de dados com a legislação 
estadual de origem do Legislativo? 

Não Clique em Legislativo->Legislação ou visite 
http://legis.alepe.pe.gov.br. Site no ar há mais de um 
ano. 

A correção foi aceita 

Se Sim:    
a) Permite pesquisa por mais de um 
ponto de acesso? 

 Sim A correção foi aceita 

b) Faz  referências C112normas jurídicas 
posteriores que se relacionam com cada  
norma? 

   

c) Inclui textos originais das normas?   Sim A correção foi aceita 
d)  Inclui textos atualizados das normas?   Não  
e)  Apresenta dicas de pesquisa?  Não  
f)  Disponibiliza formulário para pesquisa 
direcionada? 

 Sim A correção foi aceita 

g)  Permite pesquisa avançada?  Sim A correção não foi aceita. A aplicação não traz 
campo para pesquisa avançada, com expressão de 
busca utilizando operadores lógicos. 

h)  Informa proposição legislativa de 
origem ou traz link para seu registro no 
banco de dados de tramitação? 

Não   

PE 45 

i) Permite que se consulte, de uma só 
vez, em todo o período coberto pelo 
banco de dados? 

 Sim A correção foi aceita 

Traz base de dados com a legislação 
estadual de origem do Executivo? 

Não Sim, idem acima A correção foi aceita 

Se Sim:    
a) Permite pesquisa por mais de um 
ponto de acesso? 

 Sim A correção foi aceita 

b) Faz  referências às normas jurídicas 
posteriores que se relacionam com cada  
norma? 

 Não  

c) Inclui textos originais das normas?   Sim A correção foi aceita 

PE 46 

d)  Inclui textos atualizados das normas?   Não  
RR 3 Publica trabalhos técnicos de servidores 

e/ou parlamentares? 
Não Os trabalhos técnicos são publicados, eventualmente Não alteramos a resposta porque não foi encontrada 

no site qualquer referência à publicação de trabalhos 
Informa a composição das Comissões? Sim   
Se Sim:    

RR 9 

Comissões Temporárias? Não Há informações sobre comissões temporários, mas não 
há nenhuma instituída no momento. 
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AL Nº PERGUNTAS RESPOSTAS CORREÇÕES/OBSERVAÇÕES ASSEMBLÉIAS OBSERVAÇÕES AUTORAS 
RR 27 Apresenta os textos integrais de 

publicações avulsas editadas pela 
Assembléia Legislativa? 

Não Constituição Estadual e Regimento Interno A correção não foi considerada porque há questões 
específicas sobre Constituição Estadual e 
Regimento Interno (nº 43 e 44) respondidas 
afirmativamente pelas autoras. Nesse caso, 
buscamos outros tipos de publicações. 

Traz base de dados com a legislação 
interna da Assembléia Legislativa 
(resoluções, deliberações, portarias, 
etc.)? 

Não   

Se Sim:    

RR 47 

c)  Inclui textos das normas?   Sim O drop-down de normas jurídicas inclui resolução. 
Mas ao pesquisar por esse tipo de norma, 
encontramos apenas a Res. 14/02  

Traz informações sobre  a prestação de 
contas da instituição? 

Sim   

Se Sim:    

RR 51 

a)   Relatórios de gestão fiscal?  Sim Sim A correção foi aceita 
Traz perfis dos parlamentares?  Sim   
Se Sim:    
a) fatos da vida profissional e política? Não Será disponibilizado até 30/11/2003. A correção não foi considerada porque, para manter 

a coerência do trabalho, precisamos nos ater ao 
conteúdo encontrado no período pesquisado. 

b) endereço, telefone ou e-mail? Sim   

c) proposições de sua autoria? Sim   

d)  dados de sua votação? Sim   
e)  dados pessoais? Não Será disponibilizado até 30/11/2003. A correção não foi considerada porque, para manter 

a coerência do trabalho, precisamos nos ater ao 
conteúdo encontrado no período pesquisado. 

f)  Informações  sobre deputados de 
legislaturas anteriores? 

Sim   

SE 1 

g) fotografia? Sim   
SE 2 Apresenta informação sobre programas 

de formação de servidores e/ou 
parlamentares? 

Não Quando existe o treinamento sempre é colocada uma 
chamada na entrada da pagina. 

A resposta foi mantida, com a ressalta apontada pela 
Assembléia. 

SE 3 Publica trabalhos técnicos de servidores 
e/ou parlamentares? 

Não Sem previsão de ser implementado.  

SE 4 Informa número de servidores da Casa 
Legislativa? 

Não Sem previsão de ser implementado.  

SE 5 Traz informações sobre concursos 
públicos? (atuais e/ou anteriores) 
realizados pela Casa Legislativa, para 
preenchimento de cargos? 

Não Nos últimos 10 ( dez) anos não ocorreu isso. A resposta foi mantida, com a ressalta apontada pela 
Assembléia. 
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AL Nº PERGUNTAS RESPOSTAS CORREÇÕES/OBSERVAÇÕES ASSEMBLÉIAS OBSERVAÇÕES AUTORAS 
SE 10 Traz informações sobre o funcionamento 

do Poder Legislativo, como atribuições e 
funcionamento do Plenário e das 
Comissões? 

Não Isso consta no regimento Interno. A resposta foi mantida, porque a pergunta referia-se 
a informações contidas no site em forma de cartilhas 
ou incluídas nos diferentes links, ex: Plenário, 
comissões, etc. 

SE 16 Facilita o acesso a Ouvidoria, com 
fornecimento de telefone, endereço e e-
mail? 

Não Ainda não instalamos a Ouvidoria.  

SE 17 Informa links para páginas pessoais de 
deputados? 

Não No Tópico Autoridades Legislativas seria informado para 
quem os tenha, ou, mesmo linkado direto da própria foto. 

A pergunta referiu-se a endereços de páginas 
pessoais. O que se encontra em Autoridades/P. 
Legislativos são os e-mails mantidos pela AL. A 
pesquisa em Perfil do Legislador / Parlamentares 
também não trouxe links para sites pessoais. 

SE 23 Traz informações sobre eleições? Não Seria redundante pois acho que cabe ao TER, o que já 
existe. 

 

SE 31 Traz o órgão oficial do Legislativo 
Estadual (Diário do Legislativo)? 

Não Não temos o Diário, mas sim somos parte do Diário do 
Estado. 

 

SE 33 Informa os resultados das reuniões do 
Plenário?                            

Não Essa consulta tem funcionado, verifique por favor 
digitando o numero do mês (ex. 05) e depois o ano com 
quatro dígitos. Clique em ok, depois selecione a sessão e 
clique em pesquisar que deve aparecer o extrato da 
sessão. Atenciosamente, Jorge Eduardo. 

Outras tentativas de pesquisa aos resultados das 
reuniões de Plenário não resultaram sucesso. 
Mantivemos a resposta. 

SE 34 Informa a lista de presença dos 
deputados nas reuniões do Plenário? 

Não Essa freqüência é controlada de forma discreta, temos 
toda a freqüência a prova disso pode ser verificada na 
pagina referente o parlamentar quando informamos aos 
internautas que o mesmo participou de x das y sessões 
existentes. 

O que se procurou verificar com a pergunta foi a 
existência um item onde o usuário possa saber quais 
deputados compareceram às reuniões do Plenário. A 
resposta foi mantida.  

Apresenta o texto da Constituição 
Estadual? 

Sim   

Se Sim:    

SE 44 

a) O texto é atualizado sempre que 
ocorrem alterações? 

Não Toda emenda Constitucional é adicionada no site. A correção foi feita. 

SE 46 Traz base de dados com a legislação 
estadual de origem do Executivo? 

Não Discordo, pois nossa pesquisa a legislação eh completa, 
tanto faz ser originada no Poder Legislativo como no 
Executivo. 

A pergunta referiu-se a normas como: decretos, leis 
delegadas e outras do Poder Executivo. Mantivemos 
a resposta. 

SE 47 Traz base de dados com a legislação 
interna da Assembléia Legislativa 
(resoluções, deliberações, portarias, 
etc.)? 

Não Será disponibilizado até 30/11/2003 para Resoluções e 
Decretos Legislativos. 

A correção não foi considerada porque, para manter 
a coerência do trabalho, precisamos nos ater ao 
conteúdo encontrado no período pesquisado. 

SE 49 Traz informações da TV da Assembléia? Não Não temos ainda TV Assembléia. A resposta foi mantida. Fica registrada a ressalta da 
Assembléia. 
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AL Nº PERGUNTAS RESPOSTAS CORREÇÕES/OBSERVAÇÕES ASSEMBLÉIAS OBSERVAÇÕES AUTORAS 
TO 5 Traz informações sobre concursos 

públicos (atuais e/ou anteriores) 
realizados pela Casa Legislativa, para 
preenchimento de cargos? 

Não como a Assembléia só realizou um concurso público em 
1992, mas assim que for ser realizado outro iremos 
disponibilizar no site 

A resposta foi mantida, com a ressalta apontada pela 
Assembléia. 

Informa a composição das Comissões? Sim   

Se Sim:    

TO 9 

Comissões Temporárias? Não não há comissões provisórias na Casa. A resposta foi mantida, com a ressalta apontada pela 
Assembléia. 
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Anexo 3 – Gráficos de Coluna 
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Anexo 3 - Gráfico 2
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Anexo 3 – Gráficos de Coluna 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anexo 3 - Gráfico 3
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Anexo 3 - Gráfico 4
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Anexo 3 - Gráfico 5
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Anexo 3 - Gráfico 6
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Anexo 3 - Gráfico 7
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       Anexo 4 – Distribuição dos Ativos Intangíveis nas Páginas Web 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

��������������������������������
��������������������������������
��������������������������������
��������������������������������
��������������������������������
����������������������������������������������������������������
��������������������������������
��������������������������������
��������������������������������
��������������������������������
��������������������������������

��������������������
��������������������
��������������������
��������������������
��������������������
��������������������

��������������������
��������������������
��������������������
��������������������
��������������������

�������������������������������
�������������������������������
�������������������������������
�������������������������������
�������������������������������
�������������������������������

�������������������������������
�������������������������������
�������������������������������
�������������������������������
�������������������������������
�������������������������������

����������
����������
����������
����������
����������
����������

Alagoas (%)

���
25,41

����
���� 21,94

���
��� 0,00

����
9,60

���� 0,00

����
4,11

���
��� 17,59

���
��� 16,46

����
0,00

����
���� 4,89

��� 0,00

�������������������������������
�������������������������������
�������������������������������
�������������������������������
�������������������������������
�������������������������������

��������������������������������
��������������������������������
��������������������������������
��������������������������������
��������������������������������
��������������������������������

�������������������������������
�������������������������������
�������������������������������
�������������������������������
�������������������������������
�������������������������������

����������������������
����������������������
����������������������
����������������������
����������������������
����������������������

�������������������������������
�������������������������������
�������������������������������
�������������������������������
�������������������������������

�������������������������������
�������������������������������
�������������������������������
�������������������������������

�������������������������
�������������������������
�������������������������
�������������������������
�������������������������
�������������������������

����������
����������
����������
����������
����������
����������

Amapá (%)

����
20,55����

���� 0,00
����

0,00

����
15,94

���
17,39

���� 8,69

��� 13,51

���
��� 8,69

���
0,00

����
10,26

����
4,97

�������������������������������
�������������������������������
�������������������������������
�������������������������������
�������������������������������
�������������������������������
�������������������������������
�������������������������������
�������������������������������
�������������������������������

�����������������������������
�����������������������������
�����������������������������
�����������������������������
�����������������������������

����������������������
����������������������
����������������������
����������������������
����������������������
����������������������

������������������
������������������
������������������
������������������
������������������
������������������

�������������������
�������������������
�������������������
�������������������
�������������������
�������������������

��������������������������������
��������������������������������
��������������������������������
��������������������������������
��������������������������������
��������������������������������
��������������������������������
��������������������������������
��������������������������������

��������������������������
��������������������������
��������������������������
��������������������������
��������������������������

����������
����������
����������
����������
����������
����������

Amazonas (%)

����
���� 21,94

��� 8,48
���

0,00
��� 7,42

����
0,00

���� 6,36

���
6,36

����
���� 10,30

���
��� 4,54

����
9,16

���
25,44

���������������������������
���������������������������
���������������������������
���������������������������
���������������������������

������������������������������
������������������������������
������������������������������
������������������������������
������������������������������

����������������������������
����������������������������
����������������������������
����������������������������
����������������������������
����������������������������

����������������������������������
����������������������������������
����������������������������������
����������������������������������
����������������������������������
����������������������������������

������������������������������
������������������������������
������������������������������
������������������������������

������������������������������
������������������������������
������������������������������
������������������������������

����������������������������
����������������������������
����������������������������
����������������������������

�����������������������
�����������������������
�����������������������
�����������������������
�����������������������

�����������������
�����������������
�����������������
�����������������
�����������������

Bahia (%)

���
��� 17,62

���
13,62

����
���� 0,00

���
13,62���

20,43

���
��� 7,66

���
��� 5,11

���
0,00

���
��� 4,66

���
��� 8,76

����
���� 8,52

����
���� CAP. HUMANO (Área Parlamentar)
����

CAP. HUMANO (Áreas: Parlamentar e
Administrativa)����
CAP. HUMANO (Área Administrativa)����

���� CAP. ESTRUTURAL (Área Parlamentar)
����
���� CAP. ESTRUTURAL (Área Administrativa)
����

CAP. RELACIONAL (Interatividade)
����

CAPITAL RELACIONAL (Prest. de Serviços)����
���� CAP. RELACIONAL  (Imagem)
����

CAP. RELACIONAL (Usabilidade)
����

TRANSPARÊNCIA (Ativ. Parlamentares)����
���� TRANSPARÊNCIA (Ativ. Parlamentares)

�����������������������������
�����������������������������
�����������������������������
�����������������������������
�����������������������������

�������������������
�������������������
�������������������
�������������������
�������������������
�������������������

����������������������������������
����������������������������������
����������������������������������
����������������������������������
����������������������������������
����������������������������������

�������������������������������
�������������������������������
�������������������������������
�������������������������������
�������������������������������
�������������������������������
�������������������������������
�������������������������������

���������������
���������������
���������������
���������������
���������������
���������������

Acre (%)

30,94

���
��� 0,00
���

0,00���
��� 8,73

���
6,55

����
19,81

���
0,00

���
��� 7,78 ����

0,00

���
��� 26,20

���
0,00



 174 

            Anexo 4 – Distribuição dos Ativos Intangíveis nas Páginas Web 
 
 

����������������������������
����������������������������
����������������������������
����������������������������
����������������������������
����������������������������

��������������������������������
��������������������������������
��������������������������������
��������������������������������
��������������������������������
��������������������������������
��������������������������������
��������������������������������
��������������������������������

��������������������������
��������������������������
��������������������������
��������������������������
��������������������������
��������������������������

�����������������
�����������������
�����������������
�����������������
�����������������
�����������������

���������������
���������������
���������������
���������������
���������������
���������������

�����������������������������
�����������������������������
�����������������������������
�����������������������������
�����������������������������

�������������������������������
�������������������������������
�������������������������������
�������������������������������
�������������������������������
�������������������������������

���������������������������
���������������������������
���������������������������
���������������������������
���������������������������

�����������������
�����������������
�����������������
�����������������
�����������������
�����������������

Ceará (%)

���
��� 17,04

���
5,96

����
11,92

���
11,92

���
��� 8,94

���
2,24

���� 11,28

����
0,00

��� 7,71

����
9,58

���
��� 13,41

������������������������������
������������������������������
������������������������������
������������������������������
������������������������������
������������������������������
�������������������������������
�������������������������������
�������������������������������
�������������������������������
�������������������������������
�������������������������������

��������������������
��������������������
��������������������
��������������������
��������������������
��������������������

�������������
�������������
�������������
�������������
�������������
�������������

��������������������������
��������������������������
��������������������������
��������������������������
��������������������������
��������������������������

�������������������������������
�������������������������������
�������������������������������
�������������������������������

�������������������������������
�������������������������������

������������������������������
������������������������������
������������������������������
������������������������������
������������������������������

�������������������
�������������������
�������������������
�������������������
�������������������
�������������������

���������
���������
���������
���������
���������
���������

Distrito Federal (%)

���
��� 23,42

���
15,61

���
7,81

���
��� 6,83

���� 11,71

���
8,78

����
11,71

���
��� 0,00

���
6,17

���
��� 4,18

���
��� 3,77

�����������������������������
�����������������������������
�����������������������������
�����������������������������
�����������������������������
�����������������������������

�������������������������������
�������������������������������
�������������������������������
�������������������������������
�������������������������������

����������������������������
����������������������������
����������������������������
����������������������������
����������������������������
����������������������������

�������������������������
�������������������������
�������������������������
�������������������������
�������������������������
�������������������������

�������������������������������
�������������������������������
�������������������������������
�������������������������������
�������������������������������
�������������������������������

�������������������������������
�������������������������������
�������������������������������
�������������������������������
�������������������������������

������������������������
������������������������
������������������������
������������������������
������������������������
������������������������

Espírito Santo (%)

���
19,16����

���� 0,00
����

0,00
���

13,19

����
10,55

���
13,19

���
��� 0,00

���
15,83

���
��� 14,50

��� 13,57

����
0,00

�������������������������������
�������������������������������
�������������������������������
�������������������������������
�������������������������������
�������������������������������
�������������������������������
�������������������������������
�������������������������������

������������������������
������������������������
������������������������
������������������������
������������������������
������������������������

�������������
�������������
�������������
�������������
�������������
�������������

����������������������
����������������������
����������������������
����������������������
����������������������

������������������������������
������������������������������
������������������������������
������������������������������

������������������������������
������������������������������
������������������������������

����������������������������
����������������������������
����������������������������
����������������������������
����������������������������
����������������������������

Goiás (%)

���
��� 95,30

���
��� 0,00
���

0,00���
��� 33,33���

0,00

����
���� 12,50

���
14,28

����
25,00

���
21,09

��� 46,43

���
0,00

������������������������������
������������������������������
������������������������������
������������������������������
������������������������������
������������������������������
������������������������������
������������������������������

�����������������������������
�����������������������������
�����������������������������
�����������������������������
�����������������������������

�������������������
�������������������
�������������������
�������������������
�������������������
�������������������

���������������������������
���������������������������
���������������������������
���������������������������
���������������������������
���������������������������

������������������������������
������������������������������
������������������������������
������������������������������
������������������������������
������������������������������
������������������������������
������������������������������

�����������������������
�����������������������
�����������������������
�����������������������
�����������������������

�������������
�������������
�������������
�������������
�������������
�������������

Mato Grosso (%)

����
29,64

���
0,00���

��� 0,00
���

9,53���
��� 0,00

���
8,17

���
14,59

��� 0,00

���
6,58

���� 7,00

���
24,50

����
CAP. HUMANO (Área Parlamentar)

���� CAP. HUMANO (Áreas: Parlamentar e
Administrativa)����

���� CAP. HUMANO (Área Administrativa)
����

CAP. ESTRUTURAL (Área Parlamentar)
����

CAP. ESTRUTURAL (Área Administrativa)����
���� CAP. RELACIONAL (Interatividade)
����
���� CAPITAL RELACIONAL (Prest. de Serviços)
����

CAP. RELACIONAL  (Imagem)
���� CAP. RELACIONAL (Usabilidade)
����
���� TRANSPARÊNCIA (Ativ. Parlamentares)
����

TRANSPARÊNCIA (Ativ. Parlamentares)

������������������������������
������������������������������
������������������������������
������������������������������
������������������������������
������������������������������
������������������������������
������������������������������

�����������������������������
�����������������������������
�����������������������������
�����������������������������
�����������������������������

�������������������
�������������������
�������������������
�������������������
�������������������
�������������������

���������������������������
���������������������������
���������������������������
���������������������������
���������������������������
���������������������������

������������������������������
������������������������������
������������������������������
������������������������������
������������������������������
������������������������������
������������������������������
������������������������������

�����������������������
�����������������������
�����������������������
�����������������������
�����������������������

�������������
�������������
�������������
�������������
�������������
�������������

Mato Grosso (%)

����
29,64

���
0,00���

��� 0,00
���

9,53���
��� 0,00

���
8,17

���
14,59

��� 0,00

���
6,58

���� 7,00

���
24,50

����
CAP. HUMANO (Área Parlamentar)

���� CAP. HUMANO (Áreas: Parlamentar e
Administrativa)����

���� CAP. HUMANO (Área Administrativa)
����

CAP. ESTRUTURAL (Área Parlamentar)
����

CAP. ESTRUTURAL (Área Administrativa)����
���� CAP. RELACIONAL (Interatividade)
����
���� CAPITAL RELACIONAL (Prest. de Serviços)
����

CAP. RELACIONAL  (Imagem)
���� CAP. RELACIONAL (Usabilidade)
����
���� TRANSPARÊNCIA (Ativ. Parlamentares)
����

TRANSPARÊNCIA (Ativ. Parlamentares)



 175 

     Anexo 4 – Distribuição dos Ativos Intangíveis nas Páginas Web 

�������������������������������
�������������������������������
�������������������������������
�������������������������������
�������������������������������
�������������������������������
�������������������������������
�������������������������������
�������������������������������
�������������������������������

�����������������������������
�����������������������������
�����������������������������
�����������������������������
�����������������������������
�����������������������������

���������������������
���������������������
���������������������
���������������������
���������������������
���������������������

�����������������������������
�����������������������������
�����������������������������
�����������������������������
�����������������������������

������������������������������
������������������������������
������������������������������
������������������������������

����������������������������
����������������������������
����������������������������
����������������������������
����������������������������
����������������������������

������������
������������
������������
������������
������������
������������

Mato Grosso do Sul (%)

����
���� 23,31

���� 7,77
����

0,00

���
19,42

���
��� 0,00

���
11,65

���
8,39

���
��� 11,65

����
6,15

���
0,00

����
���� 11,65

��������������������
��������������������
��������������������
��������������������
��������������������
��������������������

������������������������������
������������������������������
������������������������������
������������������������������
������������������������������
������������������������������
������������������������������
������������������������������
������������������������������
������������������������������
������������������������������
������������������������������
������������������������������

����������������������
����������������������
����������������������
����������������������
����������������������
����������������������

���������������
���������������
���������������
���������������
���������������
���������������

������������������������
������������������������
������������������������
������������������������
������������������������
������������������������

�������������������������������
�������������������������������
�������������������������������
�������������������������������

�������������������������������
�������������������������������
�������������������������������

�����������������������������
�����������������������������
�����������������������������
�����������������������������
�����������������������������

����������������
����������������
����������������
����������������
����������������
����������������

Minas Gerais (%)

��� 11,25

���
��� 11,80

���
3,93

����
���� 9,83

���
��� 11,80��� 7,38

���
8,11

����
9,77

����
���� 8,43

���
��� 11,80

���
5,90

������������������������������
������������������������������
������������������������������
������������������������������
������������������������������
������������������������������
��������������������������������
��������������������������������
��������������������������������
��������������������������������
��������������������������������
��������������������������������
��������������������������������

���������
���������
���������
���������
���������
���������

����������������
����������������
����������������
����������������
����������������
����������������

�������������������������������
�������������������������������
�������������������������������
�������������������������������
�������������������������������
�������������������������������

�������������������������������
�������������������������������
�������������������������������
�������������������������������
�������������������������������

����������������
����������������
����������������
����������������
����������������
����������������

Pará  (%)

���
��� 19,51

����
0,00����

���� 0,00

���
27,53

���
��� 0,00

���
4,13

���
7,08

���
16,52

���
��� 16,52

���
��� 8,72

����
0,00 ��������������������������

��������������������������
��������������������������
��������������������������
��������������������������
��������������������������

��������������������������������
��������������������������������
��������������������������������
��������������������������������
��������������������������������
��������������������������������

�������������������������������
�������������������������������
�������������������������������
�������������������������������
�������������������������������
�������������������������������

���������������������������������������
���������������������������������������
���������������������������������������
���������������������������������������
���������������������������������������
���������������������������������������
���������������������������������������

����������������������������
����������������������������
����������������������������
����������������������������
����������������������������

��������������������������������
��������������������������������
��������������������������������
��������������������������������

��������������������������������
��������������������������������
��������������������������������
��������������������������������

��������������������������
��������������������������
��������������������������
��������������������������
��������������������������

����������
����������
����������
����������
����������
����������

Paraíba (%)

����
14,67

���
��� 14,36

���
0,00

���
10,77

����
���� 21,54

����
���� 5,39

���
��� 6,98

���
��� 10,77

����
4,75

���
��� 0,00

���
10,77

�������������������������������
�������������������������������
�������������������������������
�������������������������������
�������������������������������
�������������������������������
�������������������������������
�������������������������������
�������������������������������
�������������������������������

����������������������������������������
����������������������������������������
����������������������������������������
����������������������������������������
����������������������������������������
����������������������������������������
����������������������������������������
����������������������������������������
����������������������������������������

���������������������������
���������������������������
���������������������������
���������������������������
���������������������������
���������������������������

����������������
����������������
����������������
����������������
����������������
����������������

Paraná (%)

���
��� 44,13

����
���� 0,00
����

0,00

���
��� 38,50

����
0,00

����
���� 0,00

���
��� 0,00

���
8,68

���
��� 0,00 ���� 8,68

����
0,00

����
���� CAP. HUMANO (Área Parlamentar)
����

CAP. HUMANO (Áreas: Parlamentar e
Administrativa)���� CAP. HUMANO (Área Administrativa)

����
���� CAP. ESTRUTURAL (Área Parlamentar)
����

CAP. ESTRUTURAL (Área Administrativa)
����

CAP. RELACIONAL (Interatividade)����
���� CAPITAL RELACIONAL (Prest. de Serviços)
����

CAP. RELACIONAL  (Imagem)
����

CAP. RELACIONAL (Usabilidade)����
���� TRANSPARÊNCIA (Ativ. Parlamentares)
����
���� TRANSPARÊNCIA (Ativ. Parlamentares)



 176 

Anexo 4 – Distribuição dos Ativos Intangíveis nas Páginas Web 
 
 

������������������������
������������������������
������������������������
������������������������
������������������������
������������������������

�������������������������������
�������������������������������
�������������������������������
��������������������������������������������������������������
�������������������������������
�������������������������������
�������������������������������
�������������������������������

����������������������������
����������������������������
����������������������������
����������������������������
����������������������������
����������������������������

�����������������
�����������������
�����������������
�����������������
�����������������
�����������������

����������������������������
����������������������������
����������������������������
����������������������������
����������������������������

������������������������������
������������������������������
������������������������������

������������������������������
������������������������������
������������������������������
������������������������������

�������������������������
�������������������������
�������������������������
�������������������������
�������������������������

��������������
��������������
��������������
��������������
��������������
��������������

Pernambuco  (%)

��� 14,28

����
10,48

���
0,00

����
13,10

���
��� 15,72

����
5,90

��� 9,01

���
��� 8,48

���
��� 7,30

���
7,86

���
7,86

������������������������������
������������������������������
������������������������������
������������������������������
������������������������������
������������������������������������������������������������
������������������������������
������������������������������
������������������������������
������������������������������

�����������������������������������
�����������������������������������
�����������������������������������
�����������������������������������
�����������������������������������
�����������������������������������

�������������������������������
�������������������������������
�������������������������������
�������������������������������
�������������������������������

�������������������������������
�������������������������������
�������������������������������
�������������������������������
�������������������������������

������������������
������������������
������������������
������������������
������������������
������������������

���������
���������
���������
���������
���������
���������

Piauí (%)

���
24,87

���
0,00���

��� 0,00
���

14,00���
��� 0,00

��� 19,09

���
��� 0,00

���
5,06

���
��� 4,36

���
17,35

����
15,27

������������������������������
������������������������������
������������������������������
������������������������������
������������������������������
������������������������������

��������������������������������
��������������������������������
��������������������������������
��������������������������������
��������������������������������

�������������������������������
�������������������������������
�������������������������������
�������������������������������
�������������������������������
�������������������������������

����������������
����������������
����������������
����������������
����������������
����������������

����������������������������
����������������������������
����������������������������
����������������������������
����������������������������

�������������������������������
�������������������������������
�������������������������������
�������������������������������
�������������������������������

����������������������������
����������������������������
����������������������������
����������������������������
����������������������������
����������������������������

��������
��������
��������
��������
��������
��������

Rio de Janeiro  (%)

���
18,67 ���

��� 0,00
���

0,00

����
13,06

����
19,59

���
��� 7,35

���
8,63

���
��� 13,82

���
4,20

���� 0,00

����
���� 14,69

�����������������������
�����������������������
�����������������������
�����������������������
�����������������������
�����������������������

������������������������������
������������������������������
������������������������������
������������������������������
������������������������������
�������������������������������
�������������������������������
�������������������������������
�������������������������������

���������������������������
���������������������������
���������������������������
���������������������������
���������������������������
���������������������������

�����������������
�����������������
�����������������
�����������������
�����������������
�����������������

�������������������������
�������������������������
�������������������������
�������������������������
�������������������������

�������������������������������
�������������������������������
�������������������������������
�������������������������������

�������������������������������
�������������������������������
�������������������������������
�������������������������������

����������������������������
����������������������������
����������������������������
����������������������������
����������������������������
����������������������������

������������
������������
������������
������������
������������
������������

Rio Grande do Sul  (%)

���
��� 13,60

����
���� 9,52

���
0,00���

��� 9,52

���
��� 14,28���

��� 8,92

���
��� 8,63

���
��� 11,58

����
6,12

���� 7,14

���
10,71

�������������������������������
�������������������������������
�������������������������������
�������������������������������
�������������������������������
�������������������������������
�������������������������������
�������������������������������
�������������������������������

�����������������������������������������������
�����������������������������������������������
�����������������������������������������������
�����������������������������������������������
�����������������������������������������������
�����������������������������������������������

�������������������������������
�������������������������������
�������������������������������
�������������������������������

�������������������������������
�������������������������������
�������������������������������

�����������������������������
�����������������������������
�����������������������������
�����������������������������
�����������������������������
�����������������������������

�������
�������
�������
�������
�������
�������

Rondônia (%)

���
34,62

���
��� 28,25

����
0,00

���
12,36

��� 0,00

���
��� 5,30

���
��� 16,02

����
0,00

���
��� 0,00

���
��� 3,45

���
0,00

����
CAP. HUMANO (Área Parlamentar)����

���� CAP. HUMANO (Áreas: Parlamentar e
Administrativa)����
CAP. HUMANO (Área Administrativa)

����
CAP. ESTRUTURAL (Área Parlamentar)����

���� CAP. ESTRUTURAL (Área Administrativa)
����

CAP. RELACIONAL (Interatividade)
����

CAPITAL RELACIONAL (Prest. de Serviços)����
���� CAP. RELACIONAL  (Imagem)
����

CAP. RELACIONAL (Usabilidade)
����

TRANSPARÊNCIA (Ativ. Parlamentares)����
���� TRANSPARÊNCIA (Ativ. Parlamentares)



 177 

Anexo 4 – Distribuição dos Ativos Intangíveis nas Páginas Web 
 
  

������������������������������
������������������������������
������������������������������
������������������������������
������������������������������
������������������������������������������������������������
������������������������������
������������������������������
������������������������������
������������������������������

�����������������
�����������������
�����������������
�����������������
�����������������
�����������������

��������������
��������������
��������������
��������������
��������������
��������������

�������������������������
�������������������������
�������������������������
�������������������������
�������������������������
�������������������������

�����������������������������
�����������������������������
�����������������������������
�����������������������������

������������������������������
������������������������������
������������������������������

������������������������������
������������������������������
������������������������������
������������������������������
������������������������������

������������������
������������������
������������������
������������������
������������������

���������
���������
���������
���������
���������
���������

Roraima (%)

���
23,83

���
��� 16,65

����
���� 8,33

���
7,29

��� 0,00

���
9,37

����
���� 5,80

���
12,49

���
��� 5,54

����
4,46

����
���� 6,24

�������������������������
�������������������������
�������������������������
�������������������������
�������������������������
�������������������������

������������������������������
������������������������������
������������������������������
������������������������������
������������������������������
�����������������������������
�����������������������������
�����������������������������
�����������������������������

�����������������������
�����������������������
�����������������������
�����������������������
�����������������������
�����������������������

����������������������
����������������������
����������������������
����������������������
����������������������
����������������������

������������������������������
������������������������������
������������������������������
������������������������������
������������������������������

������������������������������
������������������������������
������������������������������
������������������������������

�������������������������
�������������������������
�������������������������
�������������������������
�������������������������

�����������������
�����������������
�����������������
�����������������
�����������������
�����������������

Santa Catarina (%)

���
15,62

���
13,49

����
6,74

���
13,49��� 0,00

����
���� 12,65

����
���� 12,01

���
��� 0,00

���
6,48

��� 9,39

����
���� 10,12

�������������������������
�������������������������
�������������������������
�������������������������
�������������������������
�������������������������

�������������������������������
�������������������������������
�������������������������������
��������������������������������������������������������������
�������������������������������
�������������������������������
�������������������������������
�������������������������������

�����������������������������
�����������������������������
�����������������������������
�����������������������������
�����������������������������
�����������������������������

�����������������
�����������������
�����������������
�����������������
�����������������

����������������������������
����������������������������
����������������������������
����������������������������
����������������������������

�����������������������������
�����������������������������
�����������������������������

�����������������������������
�����������������������������
�����������������������������
�����������������������������
�����������������������������

�������������������
�������������������
�������������������
�������������������
�������������������
�������������������

São Paulo  (%)

���
��� 14,72

����
10,81

���
0,00

���
13,51

����
16,22

����
4,05

����
���� 10,23

����
8,11

��� 0,00

����
11,92

���
��� 10,43 ������������������������������

������������������������������
������������������������������
������������������������������
������������������������������
������������������������������������������������������������
������������������������������
������������������������������
������������������������������

�������������������������
�������������������������
�������������������������
�������������������������
�������������������������
�������������������������

�������������
�������������
�������������
�������������
�������������
�������������

����������������������������
����������������������������
����������������������������
����������������������������
����������������������������
����������������������������

�������������������������������
�������������������������������
�������������������������������
�������������������������������
�������������������������������

����������������������������
����������������������������
����������������������������
����������������������������
����������������������������

����������������������
����������������������
����������������������
����������������������
����������������������
����������������������

Sergipe (%)

���
��� 24,66

���
0,00���

��� 9,53

����
14,30

���
��� 7,15

����
���� 11,92

���
��� 0,00

���
5,90

���
��� 12,25

���
14,30

���
��� 0,00

������������������������������
������������������������������
������������������������������
������������������������������
������������������������������
������������������������������
������������������������������
������������������������������

�������������������������
�������������������������
�������������������������
�������������������������
�������������������������

������������������
������������������
������������������
������������������
������������������
������������������

�������������������������
�������������������������
�������������������������
�������������������������
�������������������������

������������������������������
������������������������������
������������������������������
������������������������������
������������������������������
������������������������������

�������������������������
�������������������������
�������������������������
�������������������������
�������������������������
�������������������������

���������������
���������������
���������������
���������������
���������������
���������������

Tocantins  (%)
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