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or q u e s t õ e s geo-
políticas, o gover-
no norte-america-
no não possui re-
lações diplomáti-

cas com o Irã, e portanto, não 
mantém embaixadas ou qual-
quer representação polít ica 
no país - mas c o m o f i cam 
centenas de norte-america-
n o s que v i s i tam o país do 
Oriente Médio, a trabalho ou a 
passeio? E os cidadãos persas 
que querem, por exemplo, es-
tudar nos EUA? A solução para 
o problema, anunciada na se-
mana passada pela secretária 
de Estado dos Estados Unidos, 
Hillary Clinton, veio do mun-
do tecnológ ico . Para ajudar 
quem precisa de serviços go-
vernamentais e atualmente só 
conta com uma ajuda indire-
ta, via Embaixada da Suíça, 
será aberta no Irã a primeira 
embaixada virtual dos EUA. A 
inic iat iva é um e x e m p l o de 
como a internet pode se tor-
nar uma ferramenta impor-
tante para ajudar governos e 
populações a vencerem bar-
reiras políticas, geográficas e 
e c o n ô m i c a s e m u m m u n d o 
cada vez mais integrado. 

Se a oferta de serviços pú-
blicos pela internet, o chama-
do e-gov, é tão freqüente no 
exterior que já se torna uma 
alternativa para driblar empe-
cilhos diplomáticos, no Brasil, 
ela também avança a passos 
rápidos. Segundo o Ministério 
do Planejamento, Orçamento 
e Gestão (Mpog) são ofereci-
dos hoje no Brasil pelo menos 
500 serviços à população pela 
rede mundial de computado-
res. As opções vão desde uma 
simples consulta da situação 
cadastral do CPF até questões 
mais complexas, como o paga-

mento de impostos. 
Segundo o diretor do De-

partamento de Governo Ele-
trônico do Mpog, João Batista 
Ferri de Oliveira, a ação do go-
verno na internet é uma forma 
de aproximar o governo da po-
pulação . Ele expl ica que os 
serviços f u n c i o n a m c o m o 
uma espécie de primeiro con-
tato entre as pessoas e o poder 
público. "A idéia é que as pes-
soas c o m e c e m utilizando os 
serviços e passem a optar por 
outras formas de interação pe-
la internet, como a participa-
ção em consultas públicas e 
na busca de direitos", conta. 

Atualmente, cerca de 60% 
da população utilizam servi-
ços públicos da maneira tradi-
cional , presencial . Quando 
analisados os dados de quem 

utiliza serviços - quaisquer 
que sejam - pela internet, es-
se percentual cai para apenas 
35% dos c idadãos . Entre as 
empresas, ocorre o inverso. 
Enquanto 22% fazem uso dos 
serviços públicos presenciais, 
79% usam a web como ferra-
menta para lidar com a buro-
cracia, s e g u n d o a Pesquisa 
sobre o uso das Tecnologias 
de Informação e Comunica-
ção no Brasil- Governo Ele-
trônico, de 2010, conhecida 
como TIC E-gov, realizada pe-
lo Comitê Gestor da Internet 
no Brasil (CGI-Br). 

Os dados da pesqu i sa do 
CGI-Br revelam que nem tudo 
são flores quando o assunto é 
o acesso dos cidadãos às solu-
ções on-line do governo. Ape-
nas 26% das pessoas afirma-
ram se sentir seguras prestan-
do informações pessoais em 
sites governamentais. "A gente 
ouve todo dia na televisão que 
c lonaram isso ou aquilo. Os 
hackers podem usar meu CPF 
e fazer um emprés t imo ou 
comprar um carro e daí eu fico 
com o nome sujo", afirmou um 
dos cidadãos ouvidos na pes-
quisa. Além disso, 59% relata-
ram que as páginas demoram 
a carregar, 48% não encontra-
ram a informação desejada e 
35% não conseguiram achar 
nos sites os serviços que esta-
vam procurando. 

EXCLUSÃO. Outro problema 
que afasta os cidadãos das ini-
ciativas do e-gov é a falta de 
acesso ao mundo virtual. Dife-
rentemente do que ocorre na 
Europa e nos Estados Unidos, 
no Brasil, a web não é uma rea-
lidade para todos. Segundo da-
dos do Ibope Nielsen Online, o 
acesso à internet em qualquer 
ambiente - nos domicílios, no 
trabalho, nas escolas, em lan 

houses ou em outros locais -
atingiu 77,8 milhões de pes-
soas no segundo trimestre de 
2011. Esse número é 5,5% su-
perior ao do segundo trimestre 
de 2010 e 20% maior que igual 
período de 2009. Como segun-
do o úl t imo censo , fe i to em 
2010, o Brasil tem pouco mais 
de 190 milhões de habitantes, 
isso significa dizer que apenas 
40% dos brasileiros e brasilei-
ras têm acesso direto ao mun-
do virtual. 

De acordo com Aires José 
Hoover, pesquisador do Ob-
servatório do E-gov, núcleo de 
pesquisas da Universidade Fe-
deral do Santa Catarina (Ufsc), 
o desafio de se ampliar os ser-
viços públicos digitais está di-
retamente ligado à expansão 
do acesso à internet, ainda in-
cipiente no interior do País. 
"Certamente, essa deveria ser 
uma meta fundamental do go-
verno - ampliar e democrati-
zar o acesso público à rede -, 
além de regular o mercado pa-
ra que seja oferecido um servi-
ço acessível a todos, como a 
água e a eletricidade", afirma o 
pesquisador. 

Ele lembra que, para evitar 
que a presença do governo na 
internet se torne uma mera 
burocracia digital, é preciso 
focar não apenas na acessibili-
dade, mas na função da pre-
sença on-line do poder públi-
co. "Em principio, toda forma 
de uso de TI a partir da qual os 
serviços do governo f icam 
mais acess íve i s ao c idadão 
melhora a democracia, mas 
democracia vai muito além de 
acesso a serviços. E aí o nosso 
governo eletrônico falha, na 
medida em que não aprofun-
da o lado colaborativo e parti-
cipativo da governança", opina 
o catarinense. 
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Text Box
Fonte: Jornal do Commercio, Rio de Janeiro, 10 nov. 2011, Seudinheiro, p. B9.




