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RESUMO 

 

 

FERREIRA NETO, Domingos; GALINDO, Nancy Alves; HINAIN, Teresa 
Cristina Vilela; A Internet como ferramenta de produção, utilização e 
uniformização das informações financeiras e contábeis: um enfoque do 
Estado da Bahia. Salvador: 2002. Monografia (Especialização em 
Contabilidade Pública) – Programa de Pós-Graduação em Contabilidade 
Pública, UFBA, 2002. 

 
 

Esse trabalho tem como objetivo identificar as necessidades dos servidores 
públicos quanto ao uso da Internet como ferramenta para a gestão pública 
na Administração Pública Estadual. Para tanto, foi realizado um estudo 
através de questionários direcionados ao corpo técnico e gerencial da área 
financeira, orçamentária e de controle. Os resultados foram tabulados e 
analisados sob a ótica da gestão informacional. Foram feitas considerações 
e sugestões para tornar a Internet uma ferramenta mais eficiente e com um 
maior nível de utilização. 
 
 

 

 

PALAVRAS-CHAVE: Internet, Tecnologia da Informação, Gestão Pública. 
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ABSTRACT 

 

 

FERREIRA NETO, Domingos; GALINDO, Nancy Alves; HINAIN, Teresa 
Cristina Vilela. A Internet como ferramenta de produção, utilização e 
uniformização das informações financeiras e contábeis: um enfoque do 
Estado da Bahia. Salvador: 2002. Monografia (Especialização em 
Contabilidade Pública) – Programa de Pós-Graduação em Contabilidade 
Pública, UFBA, 2002. 
 
 
This work has as objective to identify the necessities of the public servers 
how much to the use of the InterNet as tool for the public administration in 
the State Public Administration. For in such a way, a study through 
questionnaires directed to the body was carried through managemental 
technician and of the financial, budgetary area and of control. The results 
had been tabulated and analysed under the optics of the informacional 
management. Considerations and suggestions had been made to become the 
InterNet a more efficient tool and with a bigger level of use.  

 
 
 
 
 
 
 

KEY-WORDS: Internet, Information Tecnology - IT, Public Management. 
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INTRODUÇÃO 

1.1.Tema 

Hoje vive-se a chamada Era da Informação ou sociedade informacional, resultado do rápido 

avanço das tecnologias da informática e das telecomunicações. 

A Internet é apontada como elemento de profunda importância do desenvolvimento desta 

sociedade e do novo modelo econômico que vem surgindo, chamado também de Nova 

Economia. Ela integra pessoas e empresas no mundo inteiro, constituindo-se em um meio de 

troca rápida de grandes volumes de informação. 

A Internet representa uma nova ferramenta de apoio, sendo usada para diversas funções e 

objetivos, com custo baixo e de maior facilidade na realização de pesquisas e levantamento de 

informações. 

No relacionamento da administração pública com a sociedade, tem-se procurado as mais 

diversas formas de comunicação, objetivando a prestação de serviços públicos com eficiência, 

bem como a participação ativa da população na gestão pública. 

No âmbito da União, estão sendo desencadeadas ações no sentido de obter uma integração 

entre Governo e Sociedade, o que pode ser verificado no discurso do Presidente da República, 

Fernando Henrique Cardoso (2001): 

       (...) existe uma espécie de cegueira institucional que é um convite ao desperdício e à fraude com 

o dinheiro público. 

(...) estou convencido que a solução do problema passa necessariamente pela radicalização da 

democracia, por intermédio da abertura completa de informações sobre os gastos públicos e da 

parceria com a sociedade no acompanhamento e no controle dos resultados. 

(...) a transparência na gestão pública implica em difundir a utilização dos serviços pela 

sociedade. Não basta que eles estejam disponíveis na Internet. É preciso que cada vez mais 

cidadãos saibam que eles estão lá e tenham meios de acessá-los. 
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Continua o pronunciamento do Presidente da República: 

(...) as experiências bem sucedidas em outros países mostram que uma forma de conseguir isso é 

reunir e estruturar o acesso aos diferentes serviços do governo num único endereço da Internet.  

É necessário discutir com a sociedade formas de massificar o acesso a esse portal, começando 

por uma campanha de divulgação do seu endereço. 

A porcentagem de famílias brasileiras que tem acesso à Internet em suas casas ainda é muito 

baixa, embora esteja aumentando e vá aumentar mais com a massificação do acesso ao telefone. 

Por enquanto é preciso contar com os pontos de acessos à Internet das prefeituras e câmaras de 

vereadores, nas escolas, sindicatos, agências do Correio, entidades profissionais, 

estabelecimentos comerciais, organizações não-governamentais em geral. Aí a porcentagem de 

locais conectados já não é tão baixa, e permite pensar na Internet como instrumento efetivo de 

democratização da informação no País. Uma dessas idéias é garantir, com apoio federal, que cada 

município brasileiro, mesmo os mais pobres, tenha pelo menos um ponto de acesso à rede 

mundial de computadores. 

Pelo tom de algumas discussões no Brasil, daria para imaginar que somos um país atrasado que 

acaba de despertar para a necessidade de transparência do governo. Não é assim. Já é 

internacionalmente reconhecido que as contas públicas brasileiras são das mais organizadas e 

transparentes do mundo, mais do que muitos países desenvolvidos se permitem. 

Disse ainda o Presidente: 

(...) esses projetos abrem caminho para um verdadeiro choque de transparência na administração 

do dinheiro público. A própria discussão dos projetos deve ser um processo transparente e 

participativo. 

(...) compromisso com padrões de conduta que garantam a transparência e a correção no trato da 

coisa pública. 

(...) outras medidas em estudos envolvem o uso intensivo da Internet como via de comunicação 

de mão dupla entre  governo e sociedade. 
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Prossegue a fala Presidencial: 

(...) também já existem  na Internet algumas ferramentas mais amplas de controle, abrangendo 

diferentes áreas da administração federal. 

(...) transparência, ética na vida pública e parcerias são palavras-chave para quem quer reforçar 

os elos entre governo e sociedade na era da informação, radicalizando a democracia. As duas 

coisas precisam andar juntas. Participação sem informação adequada se esgota muitas vezes na 

mera expressão de desejos, que podem ser mais do que justos, mas não conseguem se conectar 

realmente no processo de tomada de decisões (...). 

No Estado da Bahia vem-se adotando um novo relacionamento com a sociedade, valendo-se 

do chamado Governo Eletrônico, que é a utilização de tecnologias de informação e 

comunicação para dinamizar o relacionamento do Governo com a sociedade, reduzindo 

custos, melhorando processos e diminuindo desigualdades. 

Na visão do Presidente da Companhia de Processamento de Dados da Bahia - PRODEB, 

Jorge Calmon Filho (2001), o novo papel do Estado consiste em:  

.  Agente estratégico de articulação do cidadão com as esferas de poder; 

  . Agente promotor de controle social: aumento de informações em rede, aumento de 

transparência e redução da burocracia; 

  . Agente regulador com foco nos usuários do serviço e  

  . Agente fomentador de capacitação para o tratamento de informações. 

No entender de Jorge Calmon (2001), a adoção do Governo Eletrônico: 

(...) permite melhorar a qualidade de serviços prestados aos cidadãos; facilita o acesso e reduz 

custos; facilita o relacionamento entre governo, cidadãos e fornecedores; fortalece o processo 

democrático através de uma participação popular mais efetiva na administração pública; propicia 

maior transparência da gestão pública e incentiva a prestação de contas; permite a troca rápida de 

informações entre os membros do governo (...). 

Alinhada com as ações do governo estadual, a Secretaria da Fazenda iniciou em janeiro de 

1998 o Programa de Modernização da Secretaria da Fazenda – PROMOSEFAZ, no qual Em 
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janeiro de 2001 o “SEFAZ 100% Internet” tornou-se uma realidade por meio da 

disponibilização de todos os serviços tributários, inaugurando uma nova etapa de 

relacionamento dos contribuintes com a Secretaria da Fazenda. 

Com o advento da Lei de Responsabilidade Fiscal em maio de 2000, o projeto “SEFAZ 100% 

Internet” foi ampliado com a finalidade de tornar acessível ao público também as informações 

de finanças públicas, quais sejam: execução orçamentária, financeira e de gestão fiscal do 

Estado. 

As informações de finanças públicas do Estado da Bahia têm um público diferenciado da 

esfera tributária, pois em função da estrutura de controle e de execução, o público mais 

interessado é composto de servidores, tanto aqueles encarregados do controle quanto os que 

se dedicam à execução da receita e despesa públicas. 

1.2. Formulação do Problema 

As informações financeiras do Estado da Bahia têm divulgação apresentada por meio da 

imprensa oficial do Estado - o Diário Oficial do Estado, com circulação por todos os órgãos 

públicos estaduais. A utilização desses dados pelos interessados tem se dado de forma 

precária. 

A divulgação de informações oficiais da área de finanças públicas do Estado da Bahia via 

Internet ofereceu uma alternativa de acesso prático e rápido. No entanto, alguns 

questionamentos vêm à tona quanto à sua utilização: 

Os servidores interessados nas informações financeiras disponibilizadas na Internet 

foram preparados, ou seja, treinados e motivados, para utilizá-las de forma produtiva 

ao serviço público? 

O Estado realizou o investimento em equipamentos e programas necessário para que 

todos os interessados possam acessar tais informações? 
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1.3. Justificativa 

A Secretaria da Fazenda do Estado da Bahia realizou investimentos vultosos na modernização 

de suas atividades, adquiriu computadores e periféricos em grandes quantidades, contratou 

empresas de consultorias para redesenhar os processos e desenvolver programas, e 

estabeleceu programa permanente de capacitação dos servidores.  

Além disso, ocorreram investimentos para divulgação da informatização de suas atividades, 

gerando no público uma expectativa na qualidade de serviços disponibilizados. 

A garantia de eficiência e qualidade desses serviços está diretamente relacionada ao 

comprometimento do servidor com a política de modernização implementada na instituição. 

O presente trabalho propõe-se a examinar o grau de satisfação dos servidores públicos que 

necessitam utilizar as informações disponibilizadas na Internet para o desenvolvimento de 

suas atividades, ou seja, apurar o nível de capacitação, motivação e comprometimento dos 

referidos servidores no sentido de prestarem serviços com eficácia, sem perderem de vista a 

noção de continuidade do padrão de qualidade dos mencionados serviços oferecidos ao 

público. 

1.4 Objetivos 

1.4.1. Geral 

Identificar o grau de satisfação dos servidores públicos que necessitam utilizar as informações 

disponibilizadas na Internet para o desenvolvimento de suas atividades, visando confirmar a 

eficácia das diretrizes implementadas pela Secretaria ou sinalizar a necessidade de 

reorientação das diretrizes.   

1.4.2. Específicos 

- verificar se o investimento foi suficiente para que todo servidor possa dispor de 

equipamentos que lhe permita acessar à Internet.  
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- avaliar se o programa de capacitação permanente está alcançando, na área de Internet, a sua 

finalidade de tornar o servidor apto a manipular as informações disponibilizadas na rede. 

- avaliar o grau de motivação e de comprometimento dos servidores com a política de 

modernização da Secretaria da Fazenda. 

1.5. Hipóteses 

O presente estudo analisará as seguintes hipóteses: 

H1. Os treinamentos na área de Internet tiveram conteúdo adequado às 

necessidades dos usuários. 

H2. A aquisição e alocação dos equipamentos que permitem acesso à Internet 

deu-se de forma a assegurar que os interessados estejam conectados à rede. 

H3. Estão sendo utilizadas diversas formas de divulgação do conteúdo 

disponibilizado pela Secretaria da Fazenda na Internet.  

E as sub-hipóteses descritas a seguir: 

H1a – Os treinamentos foram direcionados para os servidores que efetivamente 

executam atividades relacionadas à disponibilização de informações pela Internet. 

H1b – A aplicação do conteúdo ministrado nos treinamentos tem sido 

sistematicamente aferido, de forma a acompanhar o resultado efetivo no desempenho do 

servidor. 

H1c – O conhecimento adquirido por cada servidor nos treinamentos tem sido 

multiplicado na sua unidade. 

H1d – A resistência em utilizar a Internet como nova ferramenta de trabalho e de 

pesquisa de forma complementar aos métodos tradicionais. 

H1e – A utilização de termos técnicos que não possuem tradução para o português 

e a nova acepção para vocábulos conhecidos contribuem para restringir a utilização da 

Internet. 
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1.6. Estrutura do Trabalho 

O presente estudo está organizado da seguinte forma: na “Introdução” procura-se delimitar o 

tema, formular o problema, apresentar a justificativa, estabelecer os objetivos e elencar as 

hipóteses da pesquisa.  

Na seção seguinte, “Fundamentação Teórica”, busca-se analisar os estudos ou escritos 

existentes sobre o assunto e identificar a lacuna sobre o tema.  

Na terceira seção, “Metodologia da Pesquisa”, o objetivo é apresentar a metodologia utilizada 

para o estudo, incluindo a modelagem da pesquisa e a explicitação das variáveis sob análise.  

A quarta seção, “Resultados”, sintetiza os achados do estudo e o resultado do teste de 

hipóteses.  

Na seção "Discussão", os dados apurados na seção "Resultados" são agrupados e promove-se 

uma análise inicial dos mesmos.  

Na seção “Conclusão”, a intenção é fornecer subsídios à Secretaria da Fazenda para 

direcionamento das futuras ações na área de divulgação e utilização de informações e serviços 

disponibilizados na Internet. 
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2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

A Lei de Responsabilidade Fiscal, Lei Complementar Federal nº 101/2000, introduziu o termo 

“transparência da gestão fiscal” com o objetivo de implementar uma nova visão na 

Administração Pública quanto à publicação e divulgação de suas contas, as quais devem, 

inclusive, estar disponíveis em meio eletrônico de acesso público. 

Antes disso, a Lei Federal nº 9.755, de 16 de dezembro de 1998, já dispunha sobre a criação 

de “homepage” na Internet para divulgação dos dados e informações da União, Estados e 

Municípios. 

A legislação supracitada constitui-se em fundamento legal para que os entes públicos 

disponibilizem serviços e informações na Internet. 

No âmbito da administração privada, Charles B. Wang (1998) elaborou um Guia para 

profissionais e executivos dominarem a tecnologia e a Internet, com um aprofundamento 

sobre a Tecnologia da Informação e a estratégia de utilização da Rede Mundial. 

Nesse guia o autor extrai as dimensões críticas de suas experiências em administrar técnicas 

da informação, objetivando servir de ponte para o abismo que existe entre a administração da 

empresa e os executivos técnicos. 

O livro busca desmistificar algumas mudanças que ocorreram na tecnologia da informação e 

visa alinhar, na perspectiva do autor, esta tecnologia com a esperança de pessoas que lutam 

para criar carreiras produtivas. 

O Techno Vision II delineia os motivos, ao mesmo tempo históricos e emocionais, da parceria 

disfuncional entre as administradoras operacionais e técnicos da empresa e oferece várias 

prescrições para reparar essa aliança. 

O diagnóstico e a avaliação de Charles B. Wang permite uma percepção quanto à necessidade 

de realinhamento da estratégia empresarial com a estratégia de tecnologia da informação.  
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O Ministério da Ciência e Tecnologia publicou o Livro Verde da Sociedade da Informação no 

Brasil – SOCINFO (2000), com a finalidade de explicitar as metas do governo federal de 

popularizar e uniformizar o acesso e uso crescente dos meios eletrônicos de informação, além 

de suscitar um debate com o envolvimento dos cidadãos, da iniciativa privada e do governo. 

O Livro Verde da SOCINFO, chamado de bíblia da informatização no Brasil, tem como 

objetivo principal integrar, coordenar e fomentar ações para utilização de tecnologias de 

informação e comunicação, de forma a contribuir para a inclusão social de todos os brasileiros 

na nova sociedade, compartilhando responsabilidades entre governo, sociedade e empresa. 

O Programa da SOCINFO dá indicativos de que a atuação para a implantação da sociedade da 

informação no Brasil deve contemplar os seguintes aspectos: comércio eletrônico, inovação 

de conhecimentos e capital intelectual, universalização do acesso, educação e aprendizado, 

valorização de conteúdos e identidade cultural, administração transparente e centrada no 

cidadão, pesquisa e desenvolvimento sustentável. 

O Livro Verde fornece o entendimento da necessidade da discussão sobre a organização do 

projeto brasileiro; os problemas detectados no país; e as frentes de atuação para estabelecer 

uma posição competitiva do Brasil, tendo em vista as modernas tecnologias de informação e 

telecomunicação, na nova organização sócio-econômica mundial. 

Thomas H. Davenport (1998, p.11) lançou a discussão “Por que só a tecnologia não basta para 

o sucesso na era da informação” no livro “Ecologia da Informação”. A pesquisa de Thomas 

H. Davenport tem um enfoque diferente das abordagens comuns aos estudos sobre a 

informática. 

Para este estudioso (op. Cit., p.17 ) o aspecto do uso da informação em abordagens intuitivas 

e não-lineares é tão importante, senão mais, do que as abordagens informacionais 

predominantes que enfatizam os atributos racionais, seqüenciais e analíticos da informação e 

de seu gerenciamento. 
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A abordagem ecológica, como é batizada por Davenport, (op. Cit., p.21) tem como ponto 

essencial a compreensão do ambiente informacional, devolvendo ao homem o centro do 

mundo da informação, expulsando a tecnologia para seu devido lugar, qual seja, a periferia. 

Para administrar a complexidade e a variedade do uso atual da informação, considerando 

todos os elementos do ambiente informacional: pessoas, processos, estruturas de apoio etc., 

deve-se atuar de forma ecológica, adotando uma gestão holística da informação ou 

administração informacional centrada no ser humano. 

Segundo o mencionado autor (op. Cit., p.11)  

       (...) nosso fascínio pela tecnologia nos fez esquecer o objetivo principal da informação: informar. 

Todos os computadores do mundo de nada servirão se seus usuários não estiverem interessados 

na informação que esses computadores podem gerar. O aumento da largura de banda dos 

equipamentos de telecomunicação será inútil se os funcionários de uma empresa não 

compartilharem a informação que possuem (...).   

A análise de Davenport (op. Cit., p.12) tem uma visão mais ampla com enfoque nos sistemas 

de informação como um todo, diferentemente do presente estudo que se limitou a pesquisar 

apenas a parte visível do sistema informacional, ou seja, a Internet. 

Quanto às pesquisas e estudos com foco no servidor público que utiliza informações e 

serviços da Internet como ferramenta para execução de suas tarefas, ainda não se constatou 

existência dos mesmos, nem indicação de trabalhos correlacionados ao tema. 
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3. METODOLOGIA DA PESQUISA 

3.1. Sujeito 

A população investigada nesta pesquisa é constituída dos servidores públicos que exercem 

atividades na área de execução financeira, contábil e orçamentária na Administração Pública 

Estadual, composta por cerca de 400 unidades gestoras, Diretorias de Finanças, Diretorias 

Administrativas, Diretorias de Orçamento Público, bem como daqueles que atuam no controle 

interno e externo, respectivamente na Auditoria Geral do Estado e no Tribunal de Contas do 

Estado, incluindo, também, neste universo, os técnicos da Diretoria da Contabilidade Pública 

e da Diretoria do Tesouro.  

3.2. Amostra  

Em função da dimensão do público pesquisado considerou-se inviável a realização de um 

censo. Definiu-se, então, uma amostra representativa de cada conjunto de unidade, 

considerando a atividade fim do órgão, que possibilite inferir o resultado para o universo.   

Considerando a distribuição capilar das unidades gestoras pelo território estadual, assim como 

o alcance das Diretorias de Finanças, Administrativas e de Orçamento Público, tornou-se 

necessário estabelecer um percentual de 20% desta população. 

Para os órgãos de controle interno e externo, a Diretoria de Contabilidade Pública e Diretoria 

do Tesouro a população amostral foi estabelecida em 10% em função da homogeneidade das 

atividades. 

3.3. Procedimentos 

Os procedimentos metodológicos que foram utilizados consistiram-se em: 

1. Aplicação de questionários em toda população amostral, via correio eletrônico ou via 

protocolo. 

2. Entrevistas com uma parcela da população amostral em contato pessoal. 
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 Elaborou-se um questionário de forma simplificada no qual o servidor assinalou “sim ou 

não” nas diversas perguntas formuladas com a finalidade de oferecer respostas às hipóteses e 

sub-hipóteses listadas. 

Tendo em vista o público alvo, fixou-se o número de servidores que deveriam receber os 

referidos questionários, em 238 (duzentos e trinta e oito). Utilizou-se o meio eletrônico para 

enviar 120 (cento e vinte) questionários e o restante 118 (cento e dezoito) foram entregues da 

seguinte forma: 58 (cinqüenta e oito) pessoalmente e 60 (sessenta) pelo correio tradicional. 

Recebeu-se 105 (cento e cinco) questionários preenchidos, os quais tiveram seus dados 

tabulados em grupos de perguntas que respondiam a cada uma das hipóteses e sub-hipóteses 

isoladamente. 

Por fim, analisou-se os dados no seu conjunto com a finalidade de verificar se o objetivo do 

trabalho foi alcançado. 
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4. RESULTADOS 

Considerando o universo de 400 unidades gestoras, 18 Diretorias de Finanças, 18 Diretorias 

Administrativas e 18 Diretorias de Orçamento Público que compõem a Administração Pública 

do Estado da Bahia, perfazendo um total de 454 órgãos, foram distribuídos 200 formulários 

de pesquisa, sendo que 60% por meio eletrônico e 40% em formulário impresso. Dentre os 

formulários distribuídos, foram respondidos 68, correspondendo a 15% do universo amostral. 

Para os órgãos de controle interno e externo e as Diretorias do Tesouro e da Contabilidade 

Pública, foi estabelecida uma amostra de 10% da população de cerca de 320 servidores que 

executam atividades relacionadas à área financeira. Nesta população foram distribuídos 38 

questionários e respondidos 37, representando aproximadamente 11% do total. 

As questões aplicadas no formulário foram agregadas de forma a responder às hipóteses 

formuladas. 

Nas Tabelas 1, 2, 3, 4, 5 e 6 estão demonstrados os resultados para verificação da hipótese H1   

- os treinamentos na área de Internet tiveram conteúdo adequado às necessidades dos 

usuários - e sub-hipóteses. 

Tabela 1: Capacitação em web para usuários da Internet  

QUESTÕES SIM NÃO 

Você já fez curso de word para web? 20% 80% 

Você já fez curso de excel para web? 13% 87% 

Você já participou de outro treinamento sobre Internet? 24% 76% 
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A Figura 1 representa a média dos resultados obtidos para as três questões referentes a 

treinamento específico para a utilização da Internet.  

Figura 1. Treinamento dos servidores para utilização da Internet. 

20%

80%

0% 20% 40% 60% 80%

1
Não participaram de curso

Participaram de curso

 

H  1a –      Os treinamentos foram direcionados para os servidores que 

efetivamente executam atividades relacionadas à disponibilização de informações pela 

Internet. 

 

Tabela 2: Treinamentos direcionados para as atividades 

QUESTÕES SIM NÃO 

O curso foi direcionado para a atividade que você exerce? 43% 57% 

No exercício de sua atividade, continua a utilizar os 
conhecimentos adquiridos? 29% 71% 

 

H1b – A aplicação do conteúdo ministrado nos treinamentos tem sido 

sistematicamente aferido, de forma a acompanhar o resultado efetivo no desempenho do 

servidor. 
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Tabela 3: Acompanhamento do resultado do curso ministrado 

QUESTÕES SIM NÃO 

Houve acompanhamento da aplicação do treinamento em suas 
atividades? 62% 38% 

 

   H1c – O conhecimento adquirido por cada servidor nos treinamentos tem sido 

multiplicado na sua unidade. 

Tabela 4: Multiplicação do aprendizado 

QUESTÕES SIM NÃO 

Você aprendeu a utilizar a Internet com seu colega de trabalho? 56% 44% 

No seu local de trabalho, você repassou o aprendizado para 
outros colegas? 35% 65% 

   

H1d – A resistência em utilizar a Internet como nova ferramenta de trabalho e de 

pesquisa de forma complementar aos métodos tradicionais. 

Tabela 5: Resistência ao uso da Internet 

QUESTÕES SIM NÃO 

Nas suas atividades, utiliza informações disponibilizadas na rede 
da SEFAZ? 65% 35% 

Quando necessita de informações novas, primeiro pesquisa na 
Internet? 77% 23% 

Você considera a Internet importante ferramenta para pesquisa? 100% - 

Você prefere pesquisar manuseando obras escritas em papel 
como: Manuais, Diário Oficial, Instruções e Portarias? 37% 63% 
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A figura 2 demonstra os percentuais de servidores que ao necessitarem de informações novas 

primeiro pesquisam na Internet.  

 

 Figura 2. Internet x Outras formas de pesquisa.  

77%

23%

Prefere utilizar internet
para pesquisar
Prefere utilizar outros
meios para pesquisar

 

H1e – A utilização de termos técnicos que não possuem tradução para o português e a 

nova acepção para vocábulos conhecidos contribuem para restringir a utilização da 

Internet. 

 

Tabela 6: Familiaridade com os termos técnicos 

QUESTÕES SIM NÃO 

Você se sente à vontade com o vocabulário utilizado na 
informática? 58% 42% 

 

 

Na Tabela 7 estão os dados apurados para análise da hipótese H2. A aquisição e alocação 

dos equipamentos que permitem acesso à Internet deu-se de forma a assegurar que os 

interessados estejam conectados à rede. 
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Tabela 7: Alocação de equipamento com acesso à Internet 

QUESTÕES SIM NÃO 

Possui equipamento com acesso à Internet? 89% 11% 

Conhece as políticas/ações governamentais de modernização da 
área de informática? 30% 70% 

   Sua atuação está de acordo com esta política?  * 91% 09% 

Você se sente beneficiado com a modernização da área de 
informática?  * 83% 17% 

* Para o cálculo desse percentual foram consideradas apenas as respostas "SIM" para a questão  - Conhece as 
políticas/ações governamentais de modernização da área de informática?  

 

Figura 3. Equipamentos com acesso à Internet a disposição de servidores públicos. 

 

1

11%

89%

0%
20%
40%
60%
80%

100%

Possui equipamento com acesso
à internet

Não possui equipamento com
acesso à internet

 

 

 

A Tabela 8 consolida as informações  para avaliação da hipótese H3. Estão sendo utilizadas 

diversas formas de divulgação do conteúdo disponibilizado pela Secretaria da Fazenda 

na Internet. 
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Tabela 8: Formas de divulgação 

QUESTÕES SIM NÃO 

Conhece as políticas/ações governamentais de modernização da 
área de informática? 30% 70% 

Sua atuação está de acordo com esta política?   * 91% 09% 

Você conhece as informações que estão disponíveis no site da 
SEFAZ? 55% 45% 

Você tomou conhecimento de tais informações por meio:   

Do informativo (jornal) da SEFAZ?  ** 44%  

De encontros ou reuniões?  ** 28%  

De treinamentos ou cursos?  ** 32%  

De mensagem eletrônica?  ** 63%  

*     Para o cálculo desse percentual foram consideradas apenas as respostas "SIM" para a questão  - Conhece as 
políticas/ações governamentais de modernização da área de informática? 

 
**   Para o cálculo desse percentual considerou-se apenas as respostas "SIM" para a questão - Você conhece as 

informações que estão disponíveis no site da SEFAZ? A soma maior que cem por cento é explicada pela 
possibilidade de mais de uma resposta. 

 

5. DISCUSSÃO 

Os resultados iniciais indicam que em média 80% dos servidores não receberam treinamento 

específico para preparação, uso e manutenção de informações financeiras na Internet. 

Dos 20% dos servidores que participaram de treinamento apenas 43% indicaram que o curso 

foi direcionado para a atividade que exerce, sendo que somente 29% continuam a utilizar os 

conhecimentos adquiridos. 

O conhecimento referente ao uso da Internet foi adquirido por meio do colega de trabalho por 

56% dos servidores. 

O acompanhamento da aplicação do treinamento foi indicado por 62% dos servidores que 

participaram de curso sobre a Internet. 
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Apenas 35% dos servidores repassaram o aprendizado aos colegas, sendo que 65% afirmaram 

não ter transmitido o conhecimento adquirido em seu local de trabalho. 

A utilização das informações disponibilizadas na rede da SEFAZ foi indicada por 65% dos 

entrevistados. 

100% dos servidores consideram ser a Internet importante ferramenta para pesquisa, 78% 

sempre que necessitam de novas informações primeiro pesquisam na Internet, e apenas 37% 

afirmaram preferir pesquisar manuseando obras escritas em papel.  

89% dos servidores possuem equipamento com acesso à Internet, 58% sentem-se à vontade 

com o vocabulário utilizado na informática. 

As ações e políticas governamentais de modernização na área de informática são 

desconhecidas por 69% dos entrevistados. Dos 31% que têm conhecimento sobre as referidas 

políticas, 91% atuam de acordo com as mesmas e 83% sentem-se beneficiados com a citada 

modernização. 

As informações disponibilizadas no site da SEFAZ são conhecidas por 55% da população 

pesquisada. A forma de divulgação mais eficiente foi a mensagem eletrônica (38%), seguida 

do informativo da SEFAZ (26%), treinamentos ou cursos (19%), e por fim encontros ou 

reuniões (17%). 
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6. CONCLUSÕES 

Os dados da pesquisa sugerem que a maioria, cerca de 71%, não utilizam em suas atividades 

diárias os conhecimentos adquiridos nos treinamentos. Caso não tenha ocorrido um grande 

rodízio de servidores, evidencia-se que o treinamento não foi direcionado aos servidores que 

realmente executam atividades de produção, preparação, atualização e uso de informações 

financeiras disponibilizadas na Internet. Portanto, pode-se concluir que não ocorreu o 

direcionamento dos cursos para os servidores que efetivamente necessitavam deles, como 

estava previsto na sub-hipótese H1a.

São dados preocupantes, que devem ser considerados quando da programação de 

treinamentos nessa área, tendo em vista ser importante que o conhecimento adquirido por 

meio de treinamento seja direcionado de forma sistematizada com o objetivo de obter maior 

eficiência na execução das atividades que demandam o uso da Internet como fonte de 

pesquisa e informação, bem como instrumento ágil na prestação de serviços. 

A verificação da sub-hipótese H1b ficou prejudicada em função da formulação inadequada da 

pergunta do questionário aplicado. 

Quando se perguntou “A aplicação do conteúdo ministrado nos treinamentos tem sido 

sistematicamente aferido, de forma a acompanhar o resultado efetivo no desempenho do 

servidor”, as respostas não corresponderam ao sentido que se desejava na pesquisa.  

Percebeu-se que ocorreu uma interpretação por parte do entrevistado de que o 

acompanhamento se referia ao período de duração do curso, sendo que o que efetivamente se 

pretendia avaliar era o acompanhamento após a realização do treinamento. 

Sugere-se que seja realizada nova avaliação, corrigindo a forma do questionamento formulado 

nesta pesquisa. 

Do resultado demonstrado na Tabela 4 pode-se inferir que apenas 35% dos servidores 

treinados atuaram como multiplicadores do conhecimento nos respectivos locais de trabalho. 
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Esse dado é um indicador de que o conhecimento está sendo retido pelos servidores. É 

importante estabelecer incentivo para multiplicação do conhecimento durante os 

treinamentos, objetivando a socialização do mesmo, único caminho para elevar o padrão das 

informações que circulam nas áreas orçamentária, financeira e de controle.  

O resultado apresentado na Tabela 5 demonstra que inexiste resistência generalizada à 

utilização da Internet como ferramenta complementar de pesquisa. Os dados disponibilizados 

de forma adequada encontrarão público disposto a utilizá-los. 

Os termos técnicos não traduzidos para o português, a adaptação de outros por meio de um 

aportuguesamento inadequado e a nova acepção estabelecida para vocábulos conhecidos têm 

funcionado como entraves para os usuários da Internet. Esta constatação fica evidente quando 

se analisa os dados da Tabela 6. 

Considerando que os resultados insertos na Tabela 1 indicam que em média 80% dos 

servidores não receberam treinamento específico para preparação, uso e manutenção de 

informações financeiras na Internet; e  

Considerando também o conjunto das análises da hipótese H1 e das sub-hipóteses, conclui-se 

que o programa de capacitação permanente não tem conseguido tornar o servidor apto e 

motivado para manipular as informações disponibilizadas na Internet nem comprometido com 

as políticas de modernização para a área de informática.    

A segunda hipótese formulada foi confirmada. O percentual de servidores que informaram 

possuir equipamento com acesso à rede (89), assim como, dos que se consideram beneficiados 

com a modernização (83), revelam que o investimento e a alocação de equipamentos com 

acesso a Internet deu-se de forma eficiente (Tabela 7). 

Constatou-se nos dados da Tabela 8 que existem diversas formas de divulgação do conteúdo 

disponibilizado na Internet, no entanto, o alcance das mencionadas formas mostrou-se 

bastante limitada, considerando que atingiu apenas 55% dos servidores. 
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Deve-se levar em consideração que a página da SEFAZ está disponibilizada desde 1999, 

sendo que três anos seria um tempo suficiente para atingir um público maior na área 

financeira, orçamentária e de controle. 
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ANEXOS 

Q U E S T I O N Á R I O 

 

DADOS PESSOAIS: DATA:        /        /             

NOME: 

ÓRGÃO/ENTIDADE: 

SETOR: 

CARGO/FUNÇÃO: 

INFORMAÇÕES GERAIS: 

Nas questões a seguir marque SIM ou NÃO 

 SIM NÃO

Você já fez curso de word para web?   

Você já fez curso de excel para web?   

Você já participou de outro treinamento sobre Internet?   

O curso foi direcionado para a atividade que você exerce?   

No exercício de sua atividade, continua a utilizar os conhecimentos 

adquiridos? 

  

No seu local de trabalho, você repassou o aprendizado para outros colegas?   
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 SIM NÃO

Houve acompanhamento da aplicação do treinamento em suas atividades?    

Você aprendeu a utilizar a Internet com seu colega de trabalho?   

Possui equipamento com acesso à Internet?   

Conhece as políticas/ações governamentais de modernização da área de 

informática? 

  

Sua atuação está de acordo com esta política?   

Você se sente beneficiado com a modernização da área de informática?   

Você conhece as informações que estão disponíveis no site da SEFAZ?   

Você tomou conhecimento de tais informações por meio: 

Do informativo (jornal) da SEFAZ?   

De encontros ou reuniões?   

De treinamentos ou cursos?   

De mensagem eletrônica?   

Você se sente à vontade com o vocabulário utilizado na informática?   

Nas suas atividades, utiliza informações disponibilizadas na rede da SEFAZ?   

Quando necessita de informações novas, primeiro pesquisa na Internet?   
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 SIM NÃO

Você considera a Internet importante ferramenta para pesquisa?   

Você prefere pesquisar manuseando obras escritas em papel como: Manuais, 

Diário Oficial, Instruções e Portarias? 
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