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Os governos não têm como es-
capar: seja voluntariamente ou
por força de lei, as ferramentas
de tecnologia da informação
cada vez estão mais presentes
no ambiente da gestão pública.
Em alguns lugares mais, em
outros menos, é bem verdade.
No Brasil, o governo do estado
de São Paulo é o que adota
maior número de práticas da
chamada governança eletrôni-
ca. O do Mato Grosso do Sul,
por sua vez, está na lanterna.
“Implementar estas estruturas
traz benefícios tanto de curto
como de longo prazo”, ressalta
Gilmar Ribeiro de Mello, autor
da pesquisa de doutorado,
desenvolvida no programa de
pós-graduação em Ciências
Contábeis da Universidade de
São Paulo (USP), que chegou a
tais conclusões.

Mello se propôs a medir — e a
expressar em números — a
quantas andam as práticas de
governança dos estados no que
diz respeito ao uso das tecnolo-
gias de informação e comuni-
cação. Mapeou, na literatura
internacional, 66 itens consi-
derados as melhores práticas,
reunidos em cinco grupos: prá-
ticas de conteúdo, serviço, par-
ticipação cidadã, privacidade e
segurança e acessibilidade.
Construiu um modelo de quan-
tificação para cada um, de for-
ma a chegar a um índice.

Batizado de Índice de Gover-
nança Eletrônica dos Estados
Brasileiros (ou simplesmente
IGEB), o indicador varia de zero
a 100%. O Igeb de São Paulo
atingiu 71,40%, um folgado
primeiro lugar dentre as 27
unidades da federação. Tam-
bém se destacaram Rio Grande
do Sul, Rio de Janeiro, Espírito
Santo, Paraná, Bahia e Minas
Gerais. Deixaram a desejar,
além de Mato Grosso do Sul
(com IGEB de 37,31%), Rondô-
nia, Amapá, Roraima, Mara-
nhão, Goiás e Pernambuco.

Quesitos
Que não se entenda governan-
ça eletrônica apenas no âmbito
do cumprimento de normas,
tais como a adoção de leilões
eletrônicos para a compra de
materiais ou a consulta a notas
fiscais eletrônicas — itens da
vertente do “governo eletrôni-
co”. Mello mediu ainda a im-
plementação, pelos estados, de
ferramentas de democracia
eletrônica. “Trata-se de a enti-
dade pública criar mecanismos
para que o cidadão participe da
gestão pública, com canais por

meio dos quais tenha acesso
mais direto ao governo”, ex-
plica Mello, que também é
professor na Universidade Es-
tadual do Oeste do Paraná. En-
tram aí práticas simples, como
a existência de endereço ele-
trônico para contato com au-
toridades ou de agenda de reu-
niões e audiências públicas.

No campo da democracia
eletrônica, aliás, Mello encon-
trou boas surpresas. Sendo um
conceito novo, era de se esperar
que poucas práticas seriam im-
plementadas. Não foi o caso. O
Espírito Santo, que se saiu me-
lhor no quesito, conseguiu qua-
se 15 de 20 pontos possíveis.

Entre os benefícios de in-
vestir em governança eletrôni-
ca estão a redução de custos
administrativos e a diminuição
da assimetria de informação
entre governo e sociedade. “É
um dos principais objetivos de
estudos como este”, diz o pro-
fessor Valmor Slomski, coor-
denador do Laboratório de
Contabilidade e Gestão Pública
da USP e orientador da tese de
Mello. A pesquisa, concluída
no ano passado, será replicada
todo ano. A rodada de 2010 já
está em andamento. “Quando
você se vê ‘rankeado’, tem um
estímulo para melhorar”, des-
taca Slomski.
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Os campeões em governança
São Paulo é o estado brasileiro que adota mais boas práticas de gestão pela internet.
Na ponta oposta está o Mato Grosso do Sul, segundo pesquisa de doutorado feita na USP

“A implementação de práticas
de governança eletrônica
está relacionada diretamente
à redução de custos pelos
governos, minimização da
assimetria de informação
e da tomada de decisão em
busca de maximizar os votos”

Gilmar Ribeiro
de Mello
Pesquisador
e professor

Divulgação A relação
Estados com alto índice
de governança eletrônica
são os mais desenvolvidos
social e economicamente

Os estados brasileiros com alto
Índice de Governança Eletrônica
(Igeb), proposto pelo professor
Gilmar Ribeiro de Mello, tam-
bém apresentam maior grau de
desenvolvimento econômico e
social. Mello chegou a essa con-
clusão correlacionando o nível
de práticas de governança ele-
trônica com outros indicadores,
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Divulgação

Tecnologia e democracia
andam juntas?
O envolvimento da sociedade civil nas decisões públi-
cas é indispensável para o fortalecimento de uma de-
mocracia que promova o desenvolvimento e a redução
das desigualdades. Não basta o exercício periódico do
voto ou o funcionamento regular das organizações go-
vernamentais. É preciso envolver as representações de
setores interessados nos processos decisórios das polí-
ticas públicas. Da mesma forma, os governos precisam
prestar contas de seus atos à sociedade, e não somente
aos tribunais de contas.

Nos últimos anos, surgiram aplicações da tecnologia
da informacão (TI) voltadas às demandas por prestação
de contas dos governos e por participação dos cidadãos
nas decisões públicas. Em geral, valem-se da internet
como meio de interação governo-cidadãos. Damos a tais
aplicações o nome genérico de governança eletrônica.

Há exemplos dignos de nota. O Portal da Transparên-
cia do governo federal, iniciado em 2004, permite reali-
zar consultas sobre os pagamentos do governo federal a
cada pessoa física ou jurídica. Por ele é possível identifi-
car, por exemplo, quem recebe benefícios do programa
Bolsa Família. Alguns estados e municípios têm seguido
esse modelo de dispor de portais com acesso a consultas

sobre gasto público.
Em outro exemplo, o

Tribunal de Contas do
estado de Mato Grosso
criou o Portal do Cida-
dão. Nele é possível
acompanhar os gastos
dos municípios mato-
grossenses, o anda-
mento das obras e di-
versos indicadores das
políticas públicas de
educação e saúde.

Apesar dos méritos
dessas iniciativas, a
maioria das práticas de
transparência dos go-
vernos na internet está
voltada apenas para o

monitoramento de desvios e prevenção da corrupção.
Pouco tem sido feito para oferecer informações on-line
que permitam à sociedade avaliar o alcance e a qualidade
das políticas públicas e dos gastos governamentais.

O quadro é mais modesto no campo da promoção da
participação cidadã nas decisões públicas. Alguns muni-
cípios, como Recife e Belo Horizonte, têm usado a inter-
net para aprimorar seus orçamentos participativos e per-
mitir aos cidadãos apresentar sugestões sobre priorida-
des de obras ou até votar na escolha de quais delas devem
ser realizadas. Também podem ser destacadas consultas
públicas pela internet, promovidas por várias agências
como a Anvisa e a Anatel.

Essas experiências servem para mostrar as possibili-
dades de participação da sociedade na tomada de deci-
sões, mas ainda têm um alcance limitado: a tecnologia
sozinha não conseguiu estimular novas práticas partici-
pativas e tem servido de instrumento eficaz a poucas.

Seguramente, este não é um problema tecnológico. O
que falta não é tecnologia. As aplicações voltadas à
transparência e ao controle social dos governos, assim
como aquelas destinadas a promover a participação, uti-
lizam muito pouco da tecnologia disponível na internet
ou na telefonia celular.

O problema é essencialmente político. Onde não há
interesse da parte dos governos, nem pressão da socie-
dade civil, a governança eletrônica prospera timidamen-
te e o desenvolvimento tecnológico ajuda a democracia
menos do que poderia. ■

As práticas de
transparência na
internet estão
voltadas a prevenir
a corrupção. Pouco
se faz para oferecer
informação on-line
que permita avaliar
o alcance das
políticas públicas

Seul, Nova York, Xangai, Hong Kong
e Sidney são as cidades com mais alto
nível de governança eletrônica, segundo
estudo conduzido em 2005 pelos
pesquisadores Marc Holzer, diretor
do The E-Governance Institute,
e Seang-Tae Kim, presidente do Global
e-Policy e-Government Institute.
A pesquisa serviu como uma das principais
referências para o desenvolvimento
do Igeb por Gilmar Ribeiro de Mello.

PELO MUNDO

1.
Destaque para Seul pelo alto
nível de governança eletrônica

O estudo compreendeu 81 das maiores
cidades do mundo que, em média,
apresentaram índice de governança
eletrônica de 33,11. O índice da campeã,
Seul, chegou a 81,70. Para concluir
sobre a prática de governança eletrônica,
os pesquisadores avaliaram o uso
de 98 medidas diferentes nos sites
dos municípios. A seleção das cidades
se baseou no tamanho da população
e no acesso dela à internet.

2.
Estudo considerou 81 das
maiores cidades do mundo

Apesar dos esforços, ainda há muito
para melhorar. De acordo com Holzer
e Kim, 71% das cidades selecionadas
para participar do estudo no continente
africano, 22% no asiático e 20%
na América do Norte não possuíam
sites oficiais. Ao mesmo tempo, os
pesquisadores verificaram que todas
as cidades europeias e sulamericanas
avaliadas tinham portais oficiais próprios.

3.
Governança eletrônica
não chega a todo lugar

com o desenvolvimento
como Produto Interno Bruto
(PIB), Índice de Desenvolvi-
mento Humano (IDH) e Índice
de Gini (que mede a desigualda-
de da distribuição de renda).

“Isso nos dá indícios de que
os estados mais desenvolvidos
são também os que têm mais
práticas de governança eletrôni-
ca implementadas, mas não nos
permite chegar a uma conclusão
sobre o que é causa ou efeito”,
destaca o pesquisador.

Em função da grande quanti-
dade de variáveis envolvidas,

não é possível afirmar que um
estado seja mais desenvolvido
por adotar as práticas sugeridas
no estudo ou se, ao contrário,
consegue implementá-las justa-
mente por ser mais desenvolvi-
do — e, consequentemente, dis-
por de mais recursos para inves-
tir nas ferramentas. “A correla-
ção ajuda, sim, a assegurar que
os resultados são confiáveis, já
que pesquisas semelhantes rea-
lizadas em outros países aponta-
ram para as mesmas conclu-
sões”, ressalta Mello. ■

Correlação existe,
mas não se pode
provar o que
é causa e o que
é efeito, segundo
o professor Gilmar
Ribeiro de Mello

Text Box

Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 7 abr. 2010,  Primeiro Caderno, p. 18-19.
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