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RESUMO 
 

O objetivo deste trabalho foi constatar que a construção de sistemas de informação apoiados 

por tecnologias da informação e da comunicação (TIC) pode dar suporte às organizações 

públicas no processo de transformação requerido pela sociedade da informação, 

fundamentalmente baseada na internet. Buscou-se, entretanto, ressalvar que tal processo só 

será efetivo se surgir como resultado de uma política informacional subordinada ao 

direcionamento estratégico da organização. 

Para atingir tal objetivo, fez-se uma descrição do paradigma tecno-econômico das TIC e das 

transformações requeridas às organizações, de modo geral, e aos entes públicos, em especial. 

Também, para destacar a informação como componente estratégico, abordaram-se conceitos 

associados à gestão da informação e à orientação ao conhecimento, especialmente quanto a 

sua criação dentro da própria organização. Descreveram-se ainda as características dos 

diversos sistemas de informação e das TIC que os podem suportar, além de se ter analisado 

algumas premissas a serem observadas na construção do ambiente tecnológico das 

organizações públicas, levando em conta suas especificidades. 

Por fim, para comprovar a afirmação inicial, utilizou-se a redução de custos nos processos de 

contratação de produtos e serviços pelos órgãos governamentais como uma janela de 

oportunidade a ser aproveitada, exemplificando com as experiências exitosas do 

Comprasnet.ba, do Governo do Estado da Bahia, e do Cadastro de Serviços Terceirizados 

(CST), do Governo do Estado de São Paulo, onde foram obtidas significativas economias que 

rapidamente justificaram os investimentos realizados por tais entes públicos. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Um novo paradigma tecno-econômico floresceu durante a última década do 

século passado. Caracterizado pelo uso intensivo de tecnologias da informação e da 

comunicação (TIC), tem como características marcantes a conectividade em larga escala e a 

instantaneidade do tráfego de informações. 

Tendo a internet como principal pilar, o paradigma das TIC exige a revisão das 

estruturas das organizações e a mudança no relacionamento social, levando à criação de um 

novo formato de sociedade mais adequado ao novo contexto: a sociedade da informação. 

As organizações públicas também precisam se adequar a essa nova sociedade, 

realizando mudanças coerentes com as demandas apresentadas pelos atores sociais. No caso 

brasileiro, essa necessidade de transformação é agravada pelo cenário de crise fiscal vivido 

pelo Estado desde a década anterior. 

Pretende-se, com este trabalho, constatar que a utilização das TIC pode dar 

suporte à transformação das organizações públicas no processo de moldagem à nova 

conformação sócio-econômica, seja com a ampliação dos pontos de atendimento, com criação 

de novos serviços ou com a melhoria dos processos de trabalho, dentre outras formas. 

Entretanto, propõe-se ressalvar que a aplicação das TIC será efetiva se surgir 

como resultado de uma política informacional, que, por sua vez, deve estar subordinada ao 

direcionamento estratégico da organização. É um cuidado essencial a ser observado quando 

da decisão de investimento em qualquer tipo de recurso. 

Para exemplificar tal premissa, aborda-se a oportunidade de obtenção redução de 

custos nos processos de contratação de produtos e serviços pelos entes governamentais a 

partir de ações articuladas, com normatização centralizada e execução distribuída, ilustrando 

com as experiências exitosas do Comprasnet.ba, do Governo do Estado da Bahia, e do 

Cadastro de Serviços Terceirizados (CST), do Governo do Estado de São Paulo. 
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1.1 A Estruturação deste Trabalho 

O presente trabalho apresenta, no capítulo 2, uma visão do processo de evolução 

do paradigma tecno-econômico das TIC, com especial destaque para a sua estrela maior, a 

internet. Expõe, ainda, de que forma esse novo ambiente influi nas transformações 

organizacionais, tanto de modo geral como, em particular, nas organizações públicas. 

O capítulo 3 é dedicado à explanação de conceitos relativos à gestão da 

informação, tendo como premissa a sua subordinação à estratégia organizacional. Também, 

aborda a importância da orientação ao conhecimento, especialmente quanto à sua criação 

dentro da própria organização. 

No capítulo 4, é dado destaque aos sistemas de informação dentro da organização, 

bem como a utilização das TIC como ferramentas de apoio a esses sistemas. As 

especificidades do ambiente tecnológico das organizações públicas complementam esse 

capítulo. 

Por fim, o capítulo 5 traz a redução de custos como uma janela de oportunidade 

para utilização das TIC na área pública, desde que subordinada à gestão da informação. 

Descreve o Comprasnet.ba e o CST como exemplos positivos desse modo de aplicação das 

TIC, com resultados expressivos para os respectivos entes. 
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2. A SOCIEDADE DA INFORMAÇÃO 

Um novo paradigma tecno-econômico, baseado em tecnologias da informação e 

da comunicação (TIC), está se consolidando e com ele vai ganhando forma um novo tipo de 

sociedade, a sociedade da informação, que exige novas formas de atuação dos agentes sócio-

econômicos (dentre eles, as empresas e o governo) e altera as relações entre esses agentes: 

Vivemos em um momento em que toda a estrutura do poder que 
mantinha o mundo coeso agora está se desintegrando. Uma estrutura 
de poder radicalmente diferente está adquirindo forma. E isso 
acontece em todos os níveis da sociedade humana. (Toffler, 1995:27) 

Essa sociedade, caracterizada pela intensa conectividade de indivíduos e 

organizações e na enorme oferta de informações, utiliza principalmente a Internet, a rede 

mundial de computadores, como palco das suas (r)evoluções. 

 

2.1 O Paradigma das Tecnologias da Informação e da Comunicação (TIC) 

Os anos 90 do século XX foram marcados pelo crescimento vertiginoso da 

utilização de TIC nos mais diversos ramos da atividade humana, desde a tradicional troca de 

correspondências entre duas pessoas até o estudo e a manipulação das estruturas genéticas dos 

seres vivos, afetando as formas de relações entre indivíduos, organizações e entes públicos. 

Os sucessivos aumentos da capacidade dos dispositivos de processamento, 

transmissão e armazenamento (com conseqüente barateamento desses), decorrentes da 

utilização de dispositivos existentes para a produção de outros mais potentes, resultaram num 

círculo virtuoso que permitiu a acelerada disseminação de TIC: 

O que caracteriza a atual revolução tecnológica não é a centralidade de 
conhecimentos e informação, mas a aplicação desses conhecimentos e 
dessa informação para a geração de conhecimentos e de dispositivos 
de processamento/comunicação da informação, em um ciclo de 
realimentação cumulativo entre a inovação e seu uso. (Castells, 
1999:50) 

Os computadores, talvez o componente mais visível desse processo, cada vez mais 

potentes e baratos, tomaram de assalto os escritórios, as indústrias e as residências, ganhando 

inclusive o status de eletrodomésticos. Por exemplo, estimava-se que no ano 2000, nos 
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Estados Unidos, mais de 40% das residências possuíam computador, com tendência de 

aumento rápido deste percentual (SEPIN, 2000). 

O grande pilar dessa revolução é a Internet, o conjunto de redes de computadores 

de escala mundial (ou a rede das redes), que viabilizou a conectividade entre pessoas, 

empresas, governos e outras organizações de forma tal que configurou uma mudança do 

paradigma econômico e tecnológico, mudança esta que Freeman, citado por Castells 

(1999:77), caracteriza como “uma transferência de uma tecnologia baseada principalmente em 

insumos baratos de energia para uma outra que se baseia predominantemente em insumos 

baratos de informação”. 

O ideário inicial para o surgimento da internet data de 1962, quando um 

pesquisador do Massachusetts Institute of Technology (MIT), J. C. R. Licklider, discutiu, 

numa série de memorandos, o seu conceito de “Rede Galáctica”: uma rede de computadores 

interconectados globalmente, por meio da qual todos poderiam, de qualquer local, acessar 

rapidamente dados e programas. (Leiner et al, 2000) 

Além deste conceito de interação social e de ambiente colaborativo, os esforços 

para viabilização de uma rede mundial de computadores estavam voltados para um outro 

objetivo de caráter estratégico-militar: criar uma rede de computadores interligados de tal 

forma que todos os nós tivessem a mesma importância, de modo que desativação de um deles 

não afetasse a comunicação entre os demais. (Millán, 2000) 

Durante as três últimas décadas do século XX, diversas conquistas tecnológicas 

foram se somando para dar a forma atual da internet: os protocolos de transporte (TCP, 

transmission control protocol), de endereçamento (IP, internet protocol) e de transferência de 

arquivos (FTP, file transfer protocol); os programas de acesso remoto (telnet); os programas 

de correio eletrônico (e-mail). 

Não se pode esquecer dos pioneiros hackers, cujo espírito de contracultura 

computacional contribuiu para que a construção do paradigma tecnológico não se desse 

apenas nos ambientes militares e acadêmicos (Castells, 1999). Foram eles que criaram o 

modem, permitindo a conexão de computadores pessoais (PC, personal computer) a uma linha 

telefônica e, conseqüentemente, à internet; os chamados grupos de discussões on-line, sendo o 

Usenet o primeiro e, até hoje, o maior deles; e, os sistemas de boletins informativos (BBS, 
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bulletin board system). Esse mesmo espírito gerou a filosofia do software livre, cujo maior 

destaque é o GNU/Linux. 

Mas, sem dúvida, as grandes responsáveis pela popularização da internet e o seu 

crescimento vertiginoso durante a última década do século XX foram duas inovações 

complementares surgidas no início da década, que a transformaram num ambiente multimídia: 

- a interface www (world wide web) ou, simplesmente, a web, criada em 1991, 

um ambiente hipertexto onde a exibição e o acesso a textos ocorrem de forma 

simplificada, dispensando os usuários da necessidade de dominar 

conhecimentos específicos nessas operações; 

- o programa de navegação (browser) Mosaic, criado em 1993, que 

possibilitou o compartilhamento na web de diversos tipos de arquivos em 

formato digital, como imagens, vídeos e áudio, além do formato texto, que já 

era compartilhado. 

O impacto dessas duas inovações na popularização da internet pode ser medido 

pelo crescimento do número de servidores conectados à Rede Mundial nos últimos trinta anos 

(Tabela 1), o indicador mais utilizado para indicar o seu tamanho. 

Tabela 1 – Nº de Servidores Conectados à Internet 

Ano Nº de Servidores

1971 23 

1981 213 

1990 300.000 

1992 1.000.000 

1996 10.000.000 

2000 180.000.000 

Obs.: Ano 2000 - estimativa 
Fonte: Último Segundo (2000) 
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O processo de implantação do paradigma tecnológico das TIC, entretanto, está 

longe de se concluir e a ampliação do seu alcance depende ainda da consolidação de uma 

série de outras tecnologias, das quais vale destacar: 

- a banda larga e a Internet 2: permitem o tráfego de arquivos de vídeo e 

áudio de maiores e de melhor qualidade pela web. A Internet 2, cuja 

capacidade de tráfego é de até 155 Mbps (megabits por segundo) em protocolo 

ATM (asynchronous transfer mode), pode incrementar aplicações de grande 

interatividade, como, por exemplo, na educação à distância, telemedicina e 

bibliotecas virtuais (Internet2, 2002); 

- a tríade Assinatura Digital/Certificado Digital/Criptografia: possibilita 

que as transações eletrônicas ganhem amparo legal. Tais tecnologias darão 

segurança aos aspectos de legitimidade das partes envolvidas, integridade do 

arquivo eletrônico e sigilo do conteúdo transportado. (Kubiça, 2002); 

- a comunicação sem fio (wireless): viabilizará a conexão das pessoas em 

tempo integral, independentemente de onde estejam. Um exemplo interessante 

é a cobrança do pedágio urbano de Londres, registrada automaticamente, via 

ondas de rádio, quando um veículo entra na área central da cidade; 

- a televisão digital: tal tecnologia, que no Brasil está em fase de definição do 

formato (o governo brasileiro (Brasil, 2003) dá indicações de preferir o 

desenvolvimento de um formato próprio, mais adequado à realidade sócio-

econômica do país) e exigirá vultosos investimentos das emissoras, permite 

que o principal veículo de comunicação de massa ganhe alto poder de 

interatividade com os seus usuários. 

 

2.2 As Transformações nas Organizações 

O impacto do surgimento de um novo paradigma tecnológico não fica restrito às 

tecnologias em si. As transformações dele advindas afetam de tal forma a sociedade que 

induzem a transformações na moldura sócio-institucional: as relações sociais, o arcabouço 

legal, as estruturas empresariais, as formas de educação e de emprego e, até, a ação 

governamental. 
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Alban (1999) explica muito bem tal processo ao analisar a escola econômica 

schumpeteriana, para a qual a história é dividida em ciclos de desenvolvimento marcados 

cada um deles por uma inovação radical que serve de base ao paradigma tecno-econômico 

daquele ciclo, sendo este composto por quatro estágios: 

- a retomada: inicia após o período de depressão do ciclo anterior e é marcada 

por investimentos na inovação principal (onda primária) e sua difusão, dando 

início ao novo paradigma tecnológico; 

- a prosperidade: definido como o período em que, além da inovação principal, 

inovações complementares também recebem investimentos (onda secundária); 

- a recessão: decorre do esgotamento do processo de inovação principal 

(cessação da onda primária) e do desinvestimento nas inovações 

complementares (arrefecimento da onda secundária); 

- a depressão: é marcada pela completa ausência de investimentos nas 

inovações (inflexão total da onda secundária), com o paradigma tecnológico 

exaurindo-se. 

Vale observar o comportamento similar entre os estágios do ciclo de 

desenvolvimento schumpeteriano e os estágios do ciclo de vida do produto (introdução, 

crescimento, maturidade e declínio) proposto por Kotler (1998), visto que, em ambos os 

casos, o volume de investimentos (na inovação/no produto) guarda forte correlação positiva 

com o lucro obtido na sua utilização. 

É para permitir a passagem do estágio da retomada para o da prosperidade do 

ciclo de desenvolvimento que são feitas alterações na moldura sócio-institucional, 

considerando-se que esta está adequada ao paradigma anterior, tornando-se um entrave ao 

aproveitamento pleno das condições criadas pelo novo paradigma, carecendo, portanto de 

modificações. 

O principal impacto do paradigma das TIC é o descolamento entre a informação e 

o meio físico necessário à sua difusão, tendência que Lastres e Ferraz (1999) conceituam 

como “desmaterialização”, ou seja, a diminuição da parte material dos bens e serviços. Um 

bom exemplo é o do internet banking: um correntista pode realizar transações financeiras 

(informação) sem a necessidade de deslocamento a uma agência bancária (meio físico). 
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Como esclarecem Evans & Wurster (2000), há o rompimento do vínculo entre a 

economia da informação e a economia dos objetos, o que pode liberar um valor econômico 

significativo para o negócio ao eliminar o conflito (trade-off) entre riqueza (qualidade das 

informações disponíveis) e abrangência (alcance dessas mesmas informações), onde a ênfase 

em uma delas comprometia o resultado da outra (Figura 1). 

Figura 1 – Fim do Trade-off entre Riqueza e Abrangência 

Riqueza  

 Abrangência 

Fonte: adaptada de Evans & Wurster (2000) 

Tomando o ramo de revistas para exemplificar o conflito (e sua eliminação) entre 

riqueza e abrangência: a Harvard Business Review e a HSM Management são publicações de 

destaques pela qualidade e profundidade dos trabalhos ali publicados, porém, em razão do 

preço e da periodicidade, têm um nicho de mercado bem específico. Numa suposição, a oferta 

dos seus artigos na internet, assim como de outros serviços complementares, permite que 

mantenham o mesmo nível de riqueza (qualidade dos trabalhos), com ampliação significativa 

da sua abrangência (ampliação do público). 

Essa nova situação exigirá das organizações a reformulação das suas estruturas de 

negócios, adequando-se a esse contexto. Como afirma Castells (1999), as empresas, em busca 

da lucratividade, tenderão a se moldar ao novo sistema econômico e as instituições públicas 

procurarão maximizar a competitividade de suas economias: “São a convergência e a 

interação entre um novo paradigma tecnológico e uma nova lógica organizacional que 

constituem o fundamento histórico da economia informacional” (Castells, 1999:174). 

A lucratividade de um mercado e, conseqüentemente, das empresas naquele 

mercado depende da análise do que Porter (1991) denominou como forças competitivas 

Trade-off
tradicional

Possibilidade de novos níveis 
de riqueza e abrangência 
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básicas e que precisam ser reavaliadas em face do novo paradigma das TIC. São cinco as 

forças competitivas básicas: a rivalidade entre as empresas existentes (ou grau de competição 

interna); a ameaça de novos entrantes (ou entrada de novos concorrentes); a ameaça de 

produtos/serviços substitutos; o poder de negociação dos fornecedores; e, o poder de 

negociação dos compradores. 

Tal reavaliação passa pelo exame da cadeia de valores da organização (todas as 

atividades por ela executadas) como fonte da sua vantagem competitiva (Porter, 1992), sendo 

que esta reformulação ocorre num nível tão intenso que Evans & Wurster (2000) a definiram 

como de “desconstrução” das estruturas tradicionais de negócios. 

A reorganização das estruturas verticais em empresas horizontais, com menor 

número de níveis hierárquicos é considerada por Castells como a principal mudança do 

modelo organizacional, que apresenta, segundo ele, sete principais tendências: organização 

em torno do processo, não da tarefa; hierarquia horizontal; gerenciamento em equipe; medida 

do desempenho pela satisfação do cliente; recompensa com base no desempenho da equipe; 

maximização dos contatos com fornecedores e clientes; e, informação, treinamento e 

retreinamento de funcionários em todos os níveis (Castells, 1999:184-5). 

Esta nova estrutura foi fortemente viabilizada, segundo Evans & Wurster (2000), 

pelo fim do trade-off entre riqueza e abrangência, representado pelo aumento do fluxo de 

informações dentro da organização, que, conseqüentemente, pode prescindir de muitos níveis 

hierárquicos. 

A redução do número de níveis hierárquicos necessita de uma melhor distribuição 

do poder decisório na empresa, com maior autonomia para os trabalhadores da base 

operacional (empowerment), exigindo um novo perfil profissional e novas competências para 

tais trabalhadores. Como afirma Drucker, “cada vez mais, o desempenho dessas novas 

indústrias baseadas no conhecimento vai depender de as instituições serem administradas de 

maneira a atrair, reter e motivar os trabalhadores do conhecimento” (Drucker, 2000:126). 

A flexibilidade é outra caraterística fundamental que a empresa precisa adotar na 

nova economia, em primeiro lugar para que possa se adaptar rapidamente a um ambiente de 

intensa mutação. Vale destacar a frase de Gibson, citada por Vasconcelos Filho & Pagnoncelli 

(2001:4): “As vencedoras do Século XXI serão as empresas JEEP – Com tração nas 4 rodas, 

adaptadas aos terrenos irregulares, enxutas, competitivas e com alta capacidade de manobra”. 



 

 12

Um outro aspecto da flexibilidade diz respeito à capacidade de produção em 

grandes quantidades na qual, devido à forte influência que o consumidor passa a ter, cada 

unidade produzida é absolutamente diversa das demais unidades e personalizada (ou, usando 

um neologismo, “customizada”) para aquele cliente específico, modelo de produção que 

Tapscott (1997) denominou de “produconsumo”. 

Todas essas características necessárias no novo modelo econômico fazem com 

que as empresas tendam a atuar em forma de rede, cujos aspectos básicos são, na análise de 

Loiola e Moura (1997), a igualdade e a complementaridade entre as partes. O desempenho de 

uma unidade está diretamente relacionado à conectividade com as demais unidades e à 

coerência com os objetivos da rede. 

Essa estruturação em rede ocorre tanto dentro de uma empresa (intra-

organizacional) como entre organizações (interorganizacional), podendo assumir vários 

formatos, desde um processo seqüencial, onde cada uma explora a sua competência principal 

(core competence) até alianças corporativas estratégicas, de forma a dar agilidade à estrutura 

de negócio. Como destaca Castells (1999:216), “as unidades da rede, formada de vários 

sujeitos e organizações, modificam-se continuamente conforme as redes adaptam-se aos 

ambientes de apoio e às estruturas de mercado”. 

No caso das empresas brasileiras, para se ter uma idéia da disposição delas em se 

ajustar ao novo ambiente, é interessante analisar os resultados da pesquisa recentemente 

publicada pelo IBGE (2002) sobre a implementação de inovações de produtos e processos por 

empresas industriais no período 1998/2000: 

- 31,5% implementaram inovações: 6,3%, apenas de produtos; 13,9%, apenas 

de processos; e, 11,3%, de produtos e processos. Outros 11,6% justificaram 

por terem implementado inovações no período imediatamente anterior; 

- das que implementaram inovações, 11,0% tinham arranjos de cooperação com 

outras organizações, destacando-se, em importância, os fornecedores (55,4%) 

e os clientes (45,1%). Os concorrentes foram considerandos importantes por 

15,4% das empresas; 

- o impacto das inovações no processo das indústrias foi significativo na 

amostra: 69,6% obtiveram aumento da capacidade produtiva e 64,8% 
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ganharam flexibilidade de produção. Tais índices são menores apenas que os 

relativos à manutenção ou ampliação da participação da empresa no mercado 

(79,6% e 71,0%, respectivamente). 

Apesar da pesquisa estar relacionada a produtos e processos industriais, excluindo 

as atividades administrativas, é possível observar que uma parcela considerável preocupa-se 

com a implementação de inovações, apesar de ainda poucas estarem buscando ações em 

cooperação com outras organizações. 

 

2.3 As Transformações no Governo 

O mesmo paradigma tecno-econômico que, no processo de reconfiguração na 

moldura sócio-institucional já descrito, afeta as empresas também atinge a estrutura do 

governo, cujo papel na construção dessa nova moldura é de fundamental: 

O papel do setor público é criar condições para a construção de uma 
sociedade da informação que vá ao encontro das necessidades não só 
dos indivíduos como dos empreendimentos de negócios, através da 
legislação, pesquisa e educação. Além disso, o setor público promove 
a evolução das tecnologias úteis e da infra-estrutura. (Sitra, 1998:9)1 

No Brasil, o impacto do surgimento do novo paradigma tecno-econômico coincide 

com um cenário, traçado por Bresser Pereira (1998), de crise do Estado brasileiro, com três 

componentes – “uma crise fiscal do Estado, uma crise do modo de intervenção do Estado no 

econômico e no social, e uma crise da forma burocrática de administrar o Estado” (Bresser 

Pereira, 1998:51), indicando, segundo o próprio Bresser Pereira (1996) a necessidade de uma 

reforma do aparato estatal, baseado numa estratégia de ajuste fiscal e na modernização ou 

aumento da eficiência da administração pública: 

Uma crise econômica profunda, como a crise dos anos 80 no Brasil, 
era um claro sinal de que a antiga estratégia de desenvolvimento 
econômica se esgotara. A crise fiscal é uma indicação de que o 
modelo de Estado no Brasil esteja esgotado. (Bresser Pereira, 
1996:121) 

                                                           
1 Tradução livre, feita pelo autor desta monografia. Eis o original: “The role of the public sector is to create 
conditions for building an information society which meets the needs of booth individuals and business 
enterprises by means of legislation, research and education. The public sector also promotes the development of 
serviceable technology and infrastructure.” 
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O novo modelo proposto baseia-se no gerencialismo, para o qual o Estado 

abandona o papel de executor e passa a supervisionar a atividade privada e a “pública não-

estatal” (Organizações Sociais), e no empreendedorismo, que introduz na área pública 

conceitos de competitividade, orientação por resultados e também para o mercado, cuja 

principal referência teórica é o trabalho de Osborne & Gaebler (1998). 

Apesar de criticado por outros autores, como Andrews & Kouzmin (1998), que o 

consideram como “conservadorismo disfarçado” e contraditório, e Souza & Carvalho (1999), 

que o vêem com escopo reduzido e sem levar em conta as desigualdades brasileiras, e 

contestado na prática, particularmente por administrações estaduais e municipais petistas, foi 

este o componente ideológico da reforma do Estado levada a cabo no Brasil, tanto no 

Governo Federal, especialmente no governo Fernando Henrique Cardoso, como em governos 

estaduais e municipais. 

Também nesse governo, o Poder Executivo Federal traça a sua proposta de 

política em direção a um formato de governo eletrônico (Brasil, 2000), tendo como principais 

linhas de ação a universalização do acesso aos serviços, a transparência das ações 

governamentais, a integração de redes e o alto desempenho dos sistemas. 

Considerando que o maior acesso à informação pode gerar uma nova lógica de 

exclusão (Takahashi, 2000), a universalização do acesso aos serviços é de fundamental 

importância para o resgate da cidadania. O processo de inclusão digital parte da criação de 

pontos de acesso à internet (sem custo ou a um custo mínimo) para as comunidades carentes 

das regiões urbanas e as pequenas localidades situadas em locais remotos. 

Nesta direção, a criação do Fundo de Universalização dos Serviços de 

Telecomunicações (Fust), através da Lei 9.998/00, com finalidade de proporcionar recursos 

para iniciativas de universalização, e a implantação dos chamados Pontos Eletrônicos de 

Presença (PEP), para acesso à internet em pequenas localidades, são iniciativas importantes. 

Merece destaque também a implantação dos telecentros pelas prefeituras de Porto Alegre e de 

São Paulo. 

No outro lado da mesma moeda, partindo do pressuposto de que “a sociedade da 

informação desenvolve-se através da operação de conteúdos sobre a infra-estrutura de 

conectividade” (Takahashi, 2000:65), para que a universalização do acesso se complete, as 

organizações públicas devem ter preocupação de gerar conteúdos que fortaleçam a identidade 
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cultural brasileira, como o Projeto Bahia Singular e Plural, do Instituto de Radiodifusão 

Educativa da Bahia (Irdeb, 2002), garantam o cumprimento dos deveres das instituições 

públicas e facilitem o exercício da cidadania. 

Sob tal ótica, faz-se necessário que os serviços de governo estejam disponíveis na 

rede. Apesar de não haver um padrão definido quanto ao que deva ser oferecido, um ponto de 

partida pode ser a proposta (Brasil, 1998) de serviços a serem oferecidos pelos Serviços de 

Atendimento ao Cidadão (SAC), pois, como observam Baião & Seco (2000): 

O cidadão, acostumado a navegar na internet à noite ou de madrugada, 
diretamente de sua casa, pagar suas contas, realizar transferências e 
investir em ações, questiona porque ainda tem que enfrentar filas, 
passar por vários guichês e gastar todo o dia para obter serviços do 
governo. (Baião & Seco, 2000:4)2 

Um bom exemplo de oferta de serviços, focado nas áreas tributárias dos Estados, 

pode ser visto no acompanhamento anual (Tabela 2) feito pelo Programa Nacional de Apoio à 

Administração Fiscal para os Estados Brasileiros (PNAFE), vinculado ao Ministério da 

Fazenda, da oferta, na internet, de uma lista de 40 serviços potenciais sugeridos, a partir do 

que os sítios das administrações fiscais estaduais são classificados em quatro estágios de 

interatividade (Seco:1999): 

- Presença: sem interatividade – informações básicas sobre a instituição, 

agendas, leis e regulamentos; 

- Prospecção: pequena interatividade – consultas genéricas, dados organizados 

por tipo de usuário, correio eletrônico, mecanismos simples de busca; 

- Integração: interatividade média – entrega de declarações, transações seguras, 

consultas a dados privados por senha, envio automático de notícias, 

mecanismos avançados de busca; e, 

- Transformação: alta interatividade – pagamentos eletrônicos, comunicação 

com outras entidades, troca de comunicações formais, uso de assinatura 

                                                           
2 Tradução livre, feita pelo autor desta monografia. Eis o original: “El ciudadano acostumbrado a entrar en la 
Internet durante la noche o madrugada, directamente de su hogar, pagar sus cuentas, transferir dinero e invertir 
en acciones cuestiona por qué tiene todavía que enfrentar filas, pasar por varias ventanillas y gastar todo el día 
para obtener servicios del gobierno.” 
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digital, ampliação da segurança das transações, significativas qualidade e 

quantidade das informações disponíveis. 

Tabela 2 – Evolução da Prestação de Serviços aos Contribuintes 

pela Área Tributária dos Estados 

Ano 
Estágio 

2000 2001 2002 

01 02 05 
Transformação (SP) (BA, SP) (BA, CE, PE, 

PR e SP) 

Integração 08 09 08 

Prospecção 17 15 13 

Presença --- 01 01 

Sem presença 01 --- --- 

Fontes: Ano 2000: Seco (2000:5); Ano 2001: Seco (2001:5); e, Ano 2002: Seco (2002:7). 

Há casos em que os serviços são realizados exclusivamente pela internet, o que, 

considerando a baixa penetração desse meio na sociedade brasileira, pode gerar dificuldades, 

ao invés de se tornar um facilitador. (Silva, 1991:51) 

A instituição da Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira – ICP-Brasil, 

através da Medida Provisória 2.200-2/01, permite uma ampliação significativa dos serviços 

possíveis de serem oferecidos pela internet, especialmente serviços exijam a identificação do 

interessado, pois, com o uso dos certificados baseados na ICP-Brasil, os documentos 

eletrônicos passam a ter validade legal, uma vez que estão garantidas a autenticidade, a 

integridade e o sigilo desses documentos, além da legitimidade das partes. 

Em busca do controle social sobre as instituições públicas, a transparência das 

ações governamentais, outra das diretrizes para instalação do governo eletrônico, deve ser 

analisada sob três vertentes (Cruz & Pimentel, 2000): a divulgação, em linguagem acessível e 

forma estruturada e continuada, dos resultados da gestão, ainda que considerados não 

satisfatórios; a prestação de contas das ações governamentais, inclusive dos insucessos, com 
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suas causas e propostas de ajustes; e, a participação da sociedade, levando-a a assumir a 

responsabilidade compartilhada pela gestão pública. 

A Lei da Homepage das Contas Públicas (Lei 9.755/98) e, principalmente, a Lei 

de Responsabilidade Fiscal (LRF – Lei Complementar 101/00) tratam da divulgação de 

resultados e prestação de contas a partir de relatórios periódicos relativos à gestão 

orçamentária e financeira dos entes públicos. A LRF inclusive avança ao exigir justificativas 

para os eventuais insucessos e medidas de prevenção de riscos e correção de desvios. A 

exigência de publicação na internet facilita sobremaneira o acesso da sociedade aos relatórios 

(Frey et al, 2002). 

Apesar de, em questão de requisitos tecnológicos, ser relativamente simples 

viabilizar o acesso da sociedade a informações da área pública, especialmente as relativas a 

Orçamento e Finanças, os dispositivos legais acima são importantes, ainda que não totalmente 

suficientes, para a conquista da democratização dessas informações acima da vontade dos 

dirigentes de plantão: 

A visibilidade social do Estado representaria, assim, um processo de 
dimensões políticas, técnicas, tecnológicas e culturais, tendo como um 
dos seus principais produtos a informação publicizada. (Jardim, 
1995:138) 

Estando as informações disponíveis, são várias as maneiras (orçamento 

participativo, audiência pública, consulta pública, ouvidoria, centrais de atendimento etc., 

sendo elas mais eficientes com o uso das TIC) de viabilizar a participação da sociedade, 

tornando-a co-responsável pelas ações do governo e seus resultados. Por exemplo, a 

publicação, para consulta pública, da minuta do edital da Agência Nacional de 

Telecomunicações (Anatel), objetivando a compra de computadores para escolas públicas 

com recursos do Fust, onde estava predeterminado que os esquipamentos teriam o sistema 

operacional Windows, gerou um debate tão intenso (Rezende, 2001) que houve a necessidade 

de revisão do documento exposto. 

A implementação do governo eletrônico identificou a necessidade de se realizar a 

integração das redes de comunicação dos diversos órgãos, com o objetivo de permitir a 

capilaridade suficiente a atingir do todo o país, com adequados requisitos de segurança, 

velocidades de transmissão e facilidade de uso. 
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Esta ação, já adotada pelo Governo Federal e diversos Estados e Municípios, 

busca contrapor-se ao processo anterior de implantação verticalizada das redes de 

comunicação, onde cada órgão construía sua própria estrutura, resultando em pequenas ilhas 

de eficiência e vastas áreas com acesso de má qualidade ou, até, ausente, numa infra-estrutura 

“fragmentada, mal distribuída, dispendiosa e ineficiente” (Takahashi, 2000:71). 

Um exemplo desta distorção pode ser encontrado num estudo preliminar à 

implantação da Rede Governo do Estado da Bahia, onde a sua Companhia de Processamento 

de Dados (Prodeb) registrou a existência de até seis redes específicas em alguns municípios, 

apesar de apenas 71 (17%) dos 417 municípios do Estado estarem conectados a pelo menos 

uma das redes de órgãos estaduais (Prodeb, 2001). 

Por fim, a ampliação dos serviços e informações disponíveis por meio da internet 

e a plena capilaridade proposta resultam numa multiplicação extraordinária do volume de 

acesso aos sistemas de informações, de tal forma que a busca pelo alto desempenho desses é 

condição fundamental para o sucesso de implementação do governo eletrônico. 

Para se ajustar às transformações exigidas pelo novo paradigma tecno-econômico, 

os governos deverão adotar, através do governo eletrônico, estratégias semelhantes à de 

outros tipos de organizações: maior agilidade na tomada de decisão, com maior 

responsabilização nos menores níveis hierárquicos; maior flexibilidade, tanto para se adaptar 

a mudanças no ambiente como para gerar produtos sob medida para cada um dos 

cidadãos/contribuintes; e, atuação em rede entre órgãos do mesmo governo e entre o governo 

e outros organismos (outras esferas de governo, iniciativa privada etc.). 
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3. A GESTÃO DA INFORMAÇÃO E A ORIENTAÇÃO AO 

CONHECIMENTO 

Na sociedade da informação, as estruturas das organizações, tanto privadas como 

públicas, são modeladas para captar, criar, tratar, disseminar e aplicar informações de maneira 

efetiva, com o uso intensivo de TIC, pois “as estratégias empresarial, tecnológica e de 

informação constituem subsistemas indissociáveis e interdependentes” (Marcovitch, 1996:I). 

Apesar de Castells (1999) constatar que o uso da informação serviu também de 

base às revoluções tecnológicas anteriores, é inegável que a velocidade de geração e 

disseminação de informações dão a essas, no novo paradigma tecno-econômico, uma 

importância superior. 

Entretanto, como ocorre com qualquer outro recurso econômico, o tratamento da 

informação deve estar alinhado a um direcionamento estratégico. Sem observar este alerta, a 

organização corre o risco de desperdiçar esforços tratando informações inúteis e ignorando 

outras que sejam mais importantes para o negócio, que lhe ajudem a criar vantagens 

competitivas. 

O conhecimento, tipo mais refinado de informação, merece uma atenção especial, 

pois é uma importante fonte de se obter vantagem competitiva na sociedade da informação. 

Para isso, é preciso que se busque montar uma estrutura organizacional orientada ao 

conhecimento, com condições adequadas à criação desse componente dentro da organização e 

que a sua utilização gere resultados econômicos positivos. 

 

3.1 A Informação como Componente Estratégico 

A informação, no novo paradigma tecno-econômico, ganha status de componente 

estratégico, tornando-se, muito mais que os recursos físicos, o principal recurso que as 

organizações dispõem para agregar valor às suas atividades e criar vantagens competitivas, 

que diferenciem essas organizações dos seus concorrentes a partir das já citadas forças 

competitivas básicas, definidas por Porter (1991). 
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Apesar dessa importância, o volume de informações disponíveis é tão grande e a 

sua disseminação é tão rápida que as organizações não conseguem aproveitar a sua 

potencialidade, numa sensação que Shapiro (1999) denomina de “sobrecarga de informação”, 

destacando especialmente a afirmação de Simon: “A riqueza da informação cria a pobreza da 

atenção” (Shapiro, 1999:19). 

O próprio Shapiro (1999) explica esse grande volume de informação disponível 

com um conceito de caráter econômico: “a produção de um bem da informação envolve altos 

custos fixos, mas baixos custos marginais” (Shapiro, 1999:16). Isto significa que praticamente 

todo o custo de produção está associado à geração da primeira cópia e que o custo das demais 

cópias é irrelevante, o que pode ser visto, como exemplo, na hodierna discussão acerca do 

controle sobre as mensagens eletrônicas indesejadas, os lamentavelmente famosos spams. 

A fim de evitar tal situação e permitir que a organização utilize efetivamente as 

informações necessárias à sua atuação, faz-se necessário que o tratamento delas esteja 

alinhado ao planejamento estratégico dessa organização, evitando que as mais relevantes se 

percam no oceano de informações disponíveis e cujo volume não pára de crescer. 

A informação pode ser classificada, de acordo com o maior ou menor grau de 

tratamento, em dado, informação e conhecimento (Quadro 1), como proposto por Davenport 

(1998), apesar dele mesmo reconhecer que, na prática, fazer tal distinção é muito difícil, pois 

muito imprecisa, além de considerar informação um termo suficientemente genérico que 

envolve todos os três. Vale ressaltar que, salvo em trechos explicitamente mencionados, o 

termo informação está sendo tratado desta forma genérica neste trabalho. 

O sítio SmartMoney.com (SmartMoney, 2002), que divulga as negociações de 

ações dentro da Bolsa de Valores de Nova Iorque, apresenta uma combinação interessante 

desses três componentes. Em primeiro lugar, são registrados o volume e o valor das ações 

negociadas naquela instituição. Isto é dado. 

Em seguida, ao usuário é fornecida uma tela onde as empresas negociadas são 

apresentadas em quadros de diversos tamanhos (conforme o volume de ações na Bolsa), com 

cores que variam do vermelho intenso (forte baixa) ao verde intenso (forte alta), passando 

pelo preto (estável), permitindo algumas manipulações, como a variação do período de 

análise. Isto é informação. 
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Por fim, ao selecionar alguma das empresas, surgem para o usuário elementos 

complementares que enriquecem a consulta, inclusive a recomendações de analistas do 

mercado financeiro sobre a compra, venda ou manutenção de ações da empresa selecionada. 

Isto é conhecimento. 

Quadro 1 – Classificação da Informação: Dado, Informação e Conhecimento. 

 Dado  Informação Conhecimento 

 Simples observações 
sobre o estado do mundo 

 Dados dotados de 
relevância e propósito 

Informação valiosa 
da mente humana 

 • Facilmente estruturado; 

• Facilmente obtido por 
máquinas; 

• Freqüentemente 
quantificado; 

• Facilmente transferível. 

 • Requer unidade de análise;

• Exige consenso em relação 
ao significado; 

• Exige necessariamente a 
mediação humana. 

• Inclui reflexão, síntese, 
contexto; 

• De difícil estruturação; 

• De difícil captura em 
máquinas; 

• Freqüentemente tácito; 

• De difícil transferência. 
 

Fonte: Davenport (1998:18). 

O dado é o componente mais bruto, cujo tratamento, aí incluídos a coleta, o 

armazenamento e o uso, é relativamente simples e barato, mas, por se tratar de um elemento 

de nível operacional da organização, tende à geração de grandes volumes. Também em função 

de ser um componente essencialmente operacional, a necessidade de disponibilidade imediata 

é outra característica importante deste elemento. 

A sua classificação também é bastante simples, normalmente buscando a 

utilização de padrões. A padronização permite uma maior conectividade entre as 

organizações, representando, no longo prazo, uma redução significativa do esforço de troca de 

informações comuns. 

A adoção de uma política de administração de dados (AD), patrocinada pela alta 

administração, assegura o tratamento do dado como um patrimônio da organização e garante a 

sua integridade, pois todos os sistemas apontam para um mesmo local quando buscam um 

mesmo tipo de dado. 
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A informação, no sentido restrito proposto acima, são dados ou combinações 

desses que sofreram uma análise por parte da organização, como na forma de agrupamento, 

de apresentação ou de comparação. Para realizar tal análise, faz-se necessário que a 

informação seja conceituada de modo a ter um entendimento uniforme por todo o corpo 

funcional, evitando possíveis ambigüidades no trato desse componente. 

Essa análise deve incluir a preocupação quanto à forma de divulgação, para que 

tenha preferencialmente uma disposição visual que seja intuitiva a quem a consulta e permita 

facilmente alguma manipulação, de modo a possibilitar novas análises a partir da informação 

apresentada. 

Uma especial preocupação quanto a dados e informações, principalmente na 

captura daqueles e na divulgação dessas, é eliminar atividades que não agreguem valor ao 

produto ou serviço da organização, cuja identificação pode ser feita, como sugere Ching 

(2001), a partir da resposta a quatro perguntas em seqüência (Quadro 2). 

Quadro 2 – Identificando Atividades que não Agregam Valor. 

 Se a resposta for: 

Perguntas: SIM NÃO 

1ª - Esta atividade pode ser eliminada se alguma 
atividade anterior fosse feita de forma diferente 
ou correta? 

Atividade não 
agrega valor. 

Passar para a 
pergunta seguinte.

2ª - Existe tecnologia para eliminar esta atividade? Atividade não 
agrega valor. 

Passar para a 
pergunta seguinte.

3ª - Pode-se eliminar esta atividade sem afetar o 
produto ou serviço para o cliente? 

Atividade não 
agrega valor. 

Passar para a 
pergunta seguinte.

4ª - Esta atividade é requerida por um cliente externo 
e ele pagaria por ela? 

Atividade agrega 
valor. 

Atividade não 
agrega valor. 

Fonte: Adaptado de Ching (2000:103-4) 

Esse desafio de incluir o tratamento da informação na formulação estratégica da 

organização, de modo ampliar as possibilidades de criação de vantagens competitivas, 

certamente afetará a sua forma de tratá-lo nos seus processos organizacionais e como se 

relacionar com as diversas fontes e usuários de informação. 
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É importante que se estabeleça, para a organização, estratégia, princípios e 

política de informação, que devem estar conectados com a própria organização (sua estratégia 

de negócios, seus processos administrativos, sua cultura, suas estruturas e seus recursos 

humanos) e ao ambiente que a cerca (mercado, clientes, fornecedores, concorrentes e as 

instâncias de regulamentação), num processo holístico batizado por Davenport (1998) de 

“ecologia da informação”: 

A ênfase primária não está na geração e na distribuição de enormes 
quantidades de informação, mas no uso eficiente de uma quantia 
relativamente pequena. Cabe a um ecologista informacional (...) 
planejar o ambiente de informação da empresa. (Davenport, 1998:21) 

O planejamento do ambiente informacional da organização deve observar, 

segundo Davenport (1998), quatro atributos chave, embora ele reconheça o valor de cada um 

em separado: 

- integração dos diversos tipos de informação, reconhecendo a necessidade 

de administração de diversos tipos de informação (computadorizada ou não; 

estruturada ou não; em texto, áudio ou vídeo), sem tentar direcionar os 

usuários a um tipo particular e sim combinar todas as mídias disponíveis; 

- reconhecimento de mudanças evolutivas, buscando construir sistemas de 

informação que sejam flexíveis, a fim de abrir espaços para a transformação, 

mesmo sem saber ao certo como se dará; 

- ênfase na observação e na descrição, desenvolvendo mapas de informações 

que indiquem as suas diversas fontes, a maneira como são usadas e quais os 

objetivos pretendidos, para criar uma compreensão profunda dos processos 

existentes; 

- ênfase no comportamento pessoal e informacional, ou seja, pensar nas 

pessoas não apenas para oferecer informação, mas também para facilitar seu 

uso efetivo, desenvolvendo culturas de informação positivas. 

Ele defende que o estabelecimento de estratégia, princípios e política de 

informação para a organização servirão de suporte à criação de uma cultura que leve à 

internalização, pelo corpo funcional, de comportamentos fundamentais – o compartilhamento, 

a administração de sobrecargas e a redução de significados múltiplos (Davenport, 1998:114) – 
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voltados para o tratamento efetivo da informação e à estruturação de processos voltados para 

a informação, envolvendo a determinação de exigências, a obtenção, a distribuição e a 

utilização deste componente. 

Além disso, propõe a criação de uma equipe especializada em informação, cujo 

papel é fazer uma análise do componente a partir de seis características (exatidão, 

oportunidade, acessibilidade, envolvimento, aplicabilidade e escassez) e realizar tarefas que 

agreguem valor (condensação, contextualização, adequação do estilo e escolha do meio para 

apresentação), a fim de dar suporte aos usuários da informação. O serviço de clipagem de 

notícias pode ser considerado como um exemplo restrito, porém bem conhecido, de equipe de 

informação. 

Como resposta à sua relação com o mundo exterior – clientes, fornecedores, 

concorrentes e órgãos de regulação –, Davenport (1998:248) identifica que a organização 

pode “adaptar-se ao mundo exterior; investigar esse mundo em busca de transformações a 

que deve responder; ou, moldar as condições exteriores, por meio de serviços e produtos da 

informação, visando a sua própria vantagem competitiva”. 

A implantação do planejamento informacional pressupõe o relacionamento com 

outras organizações para adoção de estratégias interorganizacionais, o que, no caso das 

organizações públicas, significa o tratamento e a troca de informações comuns em assuntos de 

caráter multi e interdisciplinar e que envolvam vários órgãos de um mesmo governo, várias 

esferas de governo e, até, os diferentes poderes constituídos: 

(...) a análise aprofundada de determinado problema socioeconômico 
vai revelando interfaces que, além de exigirem um tratamento 
multidisciplinar – no qual várias disciplinas diagnosticam 
separadamente um problema – impõem um enfoque interdisciplinar, 
em que várias especialidades profissionais concorrem, 
simultaneamente, para examinar um problema e produzir um 
diagnóstico único e integrado. (Rodríguez-Mena, 1995:110) 

Esta comunhão entre organizações públicas pode resultar em saltos significativos 

na ampliação e na melhoria do serviço prestado à sociedade, cuja importância é reconhecida 

no trabalho organizado por Takahashi (2000): 

O objetivo é planejar e desenvolver um serviço de diretório para o 
governo, com abrangência nacional, integrando informações das 
esferas federal, estadual e municipal (...). (Takahashi, 2000:78) 
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É, certamente, um ponto crítico, que exige forte vontade política, especialmente 

no caso das organizações envolvidas estarem controladas por grupos políticos antagônicos, se 

considerarmos que essa evolução pode resultar, quando reconhecida pela população, em 

dividendos eleitorais. 

 

3.2 Organização Orientada ao Conhecimento 

O conhecimento é o tipo mais nobre de informação a circular pela organização, 

pois é sobre ele que há uma maior ação da mente humana. A partir dos dados e informações 

disponíveis, as pessoas, com base em suas experiências e valores, fazem observações 

fortemente subjetivas que servem de base a ações da organização. Nonaka & Takeuchi (1997) 

já observaram que “o conhecimento só é criado por indivíduos. Uma organização não pode 

criar conhecimento sem indivíduos” (Nonaka & Takeuchi, 1997:65) 

Rodriguez y Rodriguez (2001) defende que a organização orientada para o 

conhecimento tem o diferencial competitivo baseado em ativos intangíveis (segundo ele, a 

diferença entre o valor reconhecido pelo mercado – valor das suas ações – e o total dos ativos 

tangíveis) e está fortemente apoiada em profissionais do conhecimento. Tais ativos 

intangíveis são classificados nas dimensões da estrutura externa, da estrutura interna ou da 

competência pessoal (Quadro 3). 

A subjetividade presente nesse processo faz com que o conhecimento seja 

considerado como algo freqüentemente tácito e, em razão disso, de difícil estruturação. A 

distinção básica entre conhecimento tácito e explícito também é apresentada por Nonaka & 

Takeuchi (1997): 

O conhecimento tácito é pessoal, específico ao contexto e, assim, 
difícil de ser formulado e comunicado. Já o conhecimento explícito ou 
“codificado” refere-se ao conhecimento transmissível em linguagem 
formal e sistemática. (Nonaka & Takeuchi, 1997:65) 

Assim, a organização deve buscar mecanismos que extraíam, retenham e 

estruturem o conhecimento dos empregados, de forma que esteja disponível o mais breve 

possível para toda a organização, criando o seu capital intelectual, que é “a capacidade 

organizacional (...) de suprir as exigências de mercado” (Stewart, 1998:69) ou, no caso de 

entidades públicas, da sociedade. 
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A organização que deseja lidar de forma dinâmica com as mudanças 
no ambiente precisa criar informação e conhecimento, não apenas 
processá-los de forma eficiente. Além disso, os membros da 
organização não podem ser passivos, mas sim agentes ativos da 
inovação. (Nonaka & Takeuchi, 1997:59) 

Quadro 3 – Ativos Intangíveis da Organização. 

Dimensões Desdobramentos 

• Estrutura externa 
(clientes e fornecedores) 

• Clientes e fornecedores; 
• Redes externas; 
• Marcas; 
• Reputação ou imagem. 

• Estrutura interna • Pesquisa e desenvolvimento; 
• Patentes; 
• Conceitos; 
• Modelos; 
• Sistemas; 
• Cultura; 
• Espírito organizacional. 

• Competência pessoal 
(profissionais do conhecimento) 

• Competência individual; 
• Educação; 
• Personalidade; 
• Inteligência 
• Química das pessoas. 

Fonte: Rodriguez y Rodriguez (2001:119) 

Nonaka & Takeuchi (1997) consideram que a criação do conhecimento se dá por 

meio da interação entre o conhecimento tácito e o explícito e apresentam quatro modos 

possíveis de conversão dentro dessas duas dimensões (Quadro 4): a socialização, a 

externalização, a combinação e a internalização. 

A socialização é o processo de compartilhamento de experiências através da 

observação, imitação e prática, gerando o conhecimento compartilhado, como modelos 

mentais ou habilidades técnicas compartilhadas. Os treinamentos práticos, por exemplo, são 

mecanismos de socialização. 

A externalização é o processo de articulação do conhecimento tácito em conceitos 

explícitos, a partir processos analíticos (dedução, indução) ou não analíticos (metáfora, 

analogia), e gera o conhecimento conceitual. Para Nonaka & Takeuchi (1997:73), esse 
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processo é “a chave para a criação do conhecimento, pois cria conceitos novos e explícitos 

(...)”. 

A combinação é o processo de sistematização de conceitos, a partir de trocas 

realizadas por meio de documentos, reuniões, educação formal etc., e dá origem ao 

conhecimento sistêmico, enquanto que a internalização é o processo de incorporação do 

conhecimento explícito no conhecimento prático, gerando o conhecimento operacional. 

Quadro 4 – Modos de Conversão do Conhecimento. 

  Em 

  Conhecimento 
tácito 

Conhecimento 
explícito 

Conhecimento 
tácito Socialização Externalização 

Do 
Conhecimento 

explícito Internalização Combinação 

Fonte: Nonaka & Takeuchi (1997:69) 

A partir desses modos de conversão, tais autores elaboraram um modelo de cinco 

fases de um processo de criação do conhecimento organizacional: 

- 1ª Fase – Compartilhamento do Conhecimento Tácito: como o 

conhecimento tácito é a base da criação do conhecimento, o primeiro passo é 

explorar esta fonte. A melhor forma de provocar tal interação é a constituição 

de equipes auto-organizadas, com membros de várias áreas da organização, 

para trabalharem visando um objetivo comum; 

- 2ª Fase – Criação de Conceitos: exploração do processo de externalização, a 

fim de criar conceitos para os mapas mentais compartilhados na fase anterior; 

- 3ª Fase – Justificação de Conceitos: faz-se necessário comprovar que os 

conceitos elaborados anteriormente são relevantes para a organização; 

- 4ª Fase – Construção de um Arquétipo: a transformação dos conceitos 

justificados em algo concreto, como um protótipo ou uma experiência piloto; 
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- 5ª Fase – Difusão Interativa do Conhecimento: nessa última fase, ocorre a 

implantação dos conceitos gerados e a disseminação e adaptação para o resto 

da organização ou, até, outras organizações. 

Eles consideram que, nesse processo, é função da organização oferecer as 

condições capacitadoras da criação do conhecimento organizacional: a intenção, que é a 

aspiração da organização às suas metas; a autonomia dos indivíduos e grupos organizados, 

possibilitando-lhes, inclusive, que se motivem; a flutuação e o caos criativo, que permitem o 

surgimento de novos conceitos e, conseqüentemente, de novos conhecimentos; a redundância, 

onde conceitos são compartilhados por indivíduos que talvez não necessitem deles no 

momento; e, a variedade de requisitos, a fim de corresponder à complexidade do ambiente no 

qual a organização se insere. 

Por fim, o conhecimento produzido deve ser armazenado de forma que possibilite 

à organização acessá-lo rápida e precisamente. Melo (2003) propõe a sua estruturação em 

objetos armazenáveis (Figura 2), onde devem estar inseridos o conhecimento gerado, a sua 

classificação (elementos que o definem) e as referências (elementos que ajudaram a construí-

lo). 

Figura 2 – Estruturando o Conhecimento em Objetos Armazenáveis 

  Objeto                  
                     

 
                     

 

                         

                         

 Objetivo    Autor    Referências:     

 Público   +  Título   +  - Digitais     

 Categoria     Sinopse     - Convencionais     

 Quesitos     Análise     - Pessoais   

                       
 

                   
  ⇓       ⇓       ⇓      

 Classificação    Conhecimento    Referências    
Fonte: Melo (2003:94) 
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4. SISTEMAS DE INFORMAÇÃO E AS TIC 

A fim de apoiar suas estratégias empresarial e informacional na nova sociedade, a 

organização precisa construir sistemas de informação que sejam coerentes com essas 

estratégias. Não faz sentido os dirigentes reconhecerem a importância do trabalho em rede, do 

aumento do poder decisão nos menores níveis hierárquicos e a busca pela flexibilidade se seus 

sistemas de informação não os refletem. 

Como partes integrantes dos sistemas de informação, as TIC estão disponíveis 

para uso pelas organizações. O de construção e atualização da estrutura tecnológica também 

deve estar alinhado ao planejamento da organização, sob pena de dispêndios de recursos de 

forma aleatória, principalmente em componentes de rápida obsolescência como as TIC. 

 

4.1 Sistemas de Informação 

Sistemas de informação são conjuntos complexos que “abrangem as tecnologias, 

os procedimentos organizacionais, as práticas e as políticas que geram informação, assim 

como as pessoas que trabalham com essa informação” (Laudon & Laudon, 1999:9) e que 

criam condições para a organização atingir seus objetivos estratégicos. 

Sistemas de informação eficazes podem ter um impacto enorme na 
estratégia corporativa e no sucesso organizacional. As empresas em 
todo o mundo estão desfrutando de maior segurança, melhores 
serviços, maior eficiência e eficácia, despesas reduzidas e 
aperfeiçoamento no controle e na tomada de decisões devido aos 
sistemas de informação. (Stair, 1998:21) 

Os sistemas de informação possuem características distintas de acordo com os 

objetivos a serem por eles cumpridos, pois suportam processos distintos, apesar de 

interdependentes e complementares (Quadro 5). Com isso, os sistemas de informação podem 

ser classificados em: 

- sistemas de processamento de transações; 

- sistemas de informações gerenciais; 

- sistemas de suporte à decisão. 



 

 30

Quadro 5 – Comparação entre Atividades de Processamento de Informações 

Operacionais e Baseadas em Análise, Orientadas à Decisão. 

Atividades de Processamento 
de Informações Operacionais 

Atividades Baseadas em Análise, 
Orientadas à Decisão 

• Mais freqüentes; • Menos freqüentes; 

• Mais previsíveis; • Menos previsíveis; 

• Menores quantidades de dados acessados 
por consulta; 

• Maiores quantidades de dados acessados 
por consulta; 

• Consulta principalmente dados primitivos; • Consulta principalmente dados derivados; 

• Exige principalmente dados atuais; • Exige dados passados, presentes e 
projetados; 

• Pouca ou nenhuma derivação complexa. • Muitas derivações complexas. 

Fonte: Thomsen (2002:13) 

Os sistemas de processamento de transações (SPT) dão suporte principalmente às 

rotinas do nível operacional, com funções de coleta, armazenamento, manipulação simples e a 

geração de relatórios associados àquele nível. Num processo de contabilidade pública, os 

registros dos lançamentos contábeis e a emissão de razões das diversas contas envolvidas são 

exemplos de atividades apoiadas por tais sistemas. 

Levando em conta que, na área pública, muitos dados e informações de um SPT 

de uma organização subsidiam um SPT de outra organização, dentro ou fora do mesmo ente 

federativo, a interligação entre eles pode otimizar processos dessas organizações e de 

elementos da sociedade (cidadãos, contribuintes, empresas etc.). 

Os sistemas de informações gerenciais (SIG) dão suporte à eficácia gerencial, 

fornecendo um panorama das operações realizadas em relação às suas metas num mesmo 

período. Esses sistemas combinam informações no sentido de permitir aos gestores 

(administradores e gerentes) identificar pontos de atenção e fazer correções de desvios. 

Utilizando ainda o processo de contabilidade pública para extrair exemplos, os relatórios 

bimestrais e quadrimestrais exigidos pela LRF são gerados a partir de um SIG. 

Os sistemas de suporte à decisão (SSD) fornecem subsídio a análise de caráter 

interorganizacional e “oferecem o potencial de gerar maiores lucros, menores custos e 

melhores produtos e serviços” (Stair, 1998). Para isso, precisam manipular grande volume de 
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dados, extraídos de diversas fontes; permitir a realização de cálculos complexos e simulações; 

e, gerar e gerar resultados em formatos que sejam flexíveis e intuitivos. 

 

4.2 As TIC como Ferramentas de Apoio 

Na construção de um sistema de informação, seja qual for a sua classificação, 

deve-se ressaltar a importância das TIC, que servem de base a todo o processo de negócio. A 

sua utilização, alinhada às estratégias organizacionais, pode gerar resultados significativos. 

A tecnologia digital pode transformar seus processos de produção e 
seus processos empresariais. Pode libertar também as pessoas que 
trabalham com ela de processos lentos e inflexíveis que usam papel. A 
substituição destes por processos digitais libera os profissionais do 
conhecimento para fazer trabalho produtivo. (Gates, 1999:53) 

Para um melhor aproveitamento das potencialidades das TIC na construção de 

sistemas de informação eficientes, faz-se necessário um maior conhecimento das 

características das tecnologias envolvidas e das suas possibilidades de uso. Davenport (1998) 

as classifica em três categorias, segundo sua relação com os processos da organização: 

- tecnologias infra-estruturais; 

- tecnologias em uso; e, 

- tecnologias inovadoras. 

As tecnologias infra-estruturais são maduras, utilizadas por toda a organização e 

precisam ser constantemente avaliadas. Dentre elas, por exemplo, estão os sistemas 

gerenciadores (servidores de banco de dados, de arquivos, de correio eletrônico etc.), as 

ferramentas de produtividade de escritório e as redes de comunicação. 

Como são muito comuns, não apresentam vantagem estratégica para a 

organização, porém são fundamentais para o seu funcionamento. Para testar tal afirmativa, 

basta imaginar um dia de inatividade do servidor de correio eletrônico ou uma unidade 

tornada incomunicante por um lapso de tempo. 

As tecnologias em uso estão bem vinculadas aos processos de negócios da 

organização, podendo ser fator de melhoria nesses processos. Também são padronizados ou 
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similares entre as organizações de um mesmo setor. Um bom exemplo de tecnologia em uso é 

o conjunto de programas de elaboração e entrega da declaração anual de ajuste do Imposto de 

Renda. 

Os entes federativos poderiam estar mais bem estruturados quanto a tais 

tecnologias se montassem consórcios de desenvolvimento de sistemas voltados para processos 

que lhes são comuns, como, por exemplo, o controle das suas dívidas, o processo licitatório e 

a gestão escolar ou hospitalar. Sob tal ótica, o Projeto Sintegra (Sintegra, 2002), de troca, 

entre as administrações tributárias estaduais, de informações sobre contribuintes, pode ser 

considerado uma experiência exitosa. 

As tecnologias inovadoras são as mais importantes, “porque (...) representam uma 

nova maneira de gerar negócios, criando novos produtos ou novos serviços” (Davenport, 

1998:260). A sua adoção, entretanto, envolve um certo risco, pois, por não estarem maduras, 

podem não se consolidar, comprometendo os investimentos realizados, mas possibilitam uma 

alteração significativa dos processos organizacionais. 

Dentre tais tecnologias, vale destacar o gerenciamento eletrônico de documentos 

(GED), “um conjunto de tecnologias que permite o gerenciamento de documentos de forma 

digital” (Cenadem, 2002). Através da administração de documentos digitalizados 

(originalmente em papel) ou digitais e da automatização dos processos de trabalho 

(workflow), associadas às assinatura e certificação digital, é possível construir uma 

organização com nenhum ou quase nenhum papel (paperless), com alterações profundas nos 

processos e reduções significativas de custos. 

O mais famoso exemplo de aplicação GED em uma organização vem da 

Microsoft, cuja economia com a redução de papel atingiu, em poucos meses, entre 1997 e 

1998, a cifra de US$ 40 milhões (Gates, 1999:64). Outro caso de sucesso mundial é o Censo 

2000, realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), quando os 

formulários foram processados através de OCR/ICR (optical character recognition/intelligent 

character recognition) em 25% do tempo necessário, caso fosse feita a digitação do conteúdo 

dos formulários. (IBGE, 2000) 

Também merecem registro as ferramentas de inteligência empresarial (BI, 

business intelligence), com as quais se diversificam as análises sobre dados e informações 

disponíveis. Souza (1993) as define como sendo ferramentas: 



 

 33

(...) que permitem às empresas encontrarem em meio à sua massa de 
dados, informações fundamentais sobre o seu negócio, podendo assim 
antecipar tendências e se adiantar no lançamento de produtos, 
conhecer melhor os seus clientes e alavancar seu potencial 
competitivo. (Souza, 2003:76) 

Um exemplo de BI está em ferramentas de construção de armazém de dados (DW, 

data warehouse), onde os dados de várias fontes são armazenados em estruturas 

multidimensionais (visões) orientadas por assunto, possibilitando consultas flexíveis sobre o 

processo de negócio. Outro exemplo está na mineração de dados (data mining), onde a massa 

de dados é explorada em busca de padrões até então não observados. 

É importante frisar que a classificação de uma tecnologia numa das categorias 

acima não é algo estático. Como o processo de evolução das TIC se dá numa velocidade 

impressionante, o que atualmente é considerado como tecnologia inovadora logo pode ser 

classificada, por exemplo, como uma tecnologia infra-estrutural. 

 

4.3 O Ambiente Tecnológico em Organizações Públicas 

Os governos dos diversos níveis possuem características que precisam ser levadas 

em conta no momento de elaboração da sua estratégia tecnológica. Apesar da variedade de 

modelos construídos ao longo do tempo, algumas características lhes são comuns: 

- todas as pessoas jurídicas e físicas se relacionam com os governos, fornecem-

lhes e recebem deles dados e informações; 

- há relação de interdependência e complementaridade entre processos de 

negócios de diversas áreas de governos, em decorrência da característica 

acima; 

- a longevidade de informações governamentais, às vezes até por décadas, como 

no caso das relativas às áreas trabalhista e previdenciária; 

- a segurança dos dados e informações é fundamental, tanto para preservação de 

privacidade e sigilo fiscal, como para garantir a integridade do conteúdo; e, 
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- há uma diversidade de plataformas tecnológicas, resultado da combinação de 

descontinuidade administrativa, ausência de planejamento integrado e intensa 

evolução das TIC. 

Por isso, considerando as características acima, os dirigentes públicos não podem 

se furtar a analisar com maior cuidado as decisões de compras de TIC, sempre levando em 

conta o interesse público e o impacto na sociedade brasileira e não avaliando apenas as 

necessidades internas do órgão. 

Apesar de não relacionado à área de tecnologia, um exemplo disso é apresentado 

por Osborne & Gaebler (1998): nos Estados Unidos, terra do livre mercado, a prefeitura de 

Santa Clara, localizada no Silicon Valley, Estado da Califórnia, comprou por US$ 85,3 

milhões, em 1985, um parque de diversões que iria ser fechado, por entender que este 

montante seria muito inferior ao custo futuro de administração decorrente da piora no já 

caótico trânsito da região, caso o terreno do parque servisse à expansão imobiliária. 

Um dos critérios fundamentais é a exigência, como premissa de contratação, de 

que as TIC a serem adquiridas utilizem padrões abertos, que, na definição de Tapscott & 

Caston (1995:178), são “ambientes de sistemas e softwares baseados em padrões que 

independem de fornecedores e que se encontram amplamente disponíveis no mercado”. Esses 

autores sugerem inclusive seis áreas críticas para adoção de padrões abertos (Figura 3). 

Figura 3 – Ambiente de Sistemas Abertos – Seis Áreas Críticas 
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Fonte: Tapscott & Caston (1995:188) 
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A adoção de padrões abertos, além de evitar o encarecimento da manutenção da 

TIC adquirida devido à dependência de um único fornecedor, traz, no longo prazo, benefícios 

tanto para a indústria quanto para o governo e a sociedade, apesar do esforço inicial de 

conversão. Aqui, vale lembrar que a inovação principal da sociedade da informação é a 

internet, baseada em padrões abertos. 

Também, considerando que determinados dados e informações tratados pelos 

governos devem estar disponíveis por longo tempo, a escolha de um padrão aberto garante o 

acesso eles a qualquer momento, independente do futuro que possa ter o fornecedor inicial. 

Dentro das iniciativas do governo, é fundamental a independência em 
relação a qualquer fornecedor. O governo não pode ter suas decisões 
impactadas ou guiadas pelas decisões comerciais desta ou daquela 
empresa, sejam elas nacionais ou estrangeiras. (Desenvolvimento, 
2002:7) 

Além disso, faz-se necessário que o governo estabeleça como diretriz a utilização 

de ambiente multiplataforma para o desenvolvimento seus aplicativos, pois, além de dar 

liberdade ao próprio governo na escolha dos equipamentos (hardware), tal decisão torna-se 

transparente para empresas e cidadãos no momento deles próprios definirem as suas estruturas 

de tecnologia. Como proclama Sérgio Amadeu da Silveira, presidente do Instituto Nacional 

de Tecnologia da Informação (ITI): 

O que não se pode admitir é que o governo federal obrigue o cidadão a 
ter Windows para declarar o Imposto de Renda, como acontece hoje, 
ou manter sites oficiais que exijam recursos do Internet Explorer. 
(Santos, 2003) 

A preocupação com o desenvolvimento de sistemas que possam ser utilizados em 

várias plataformas tecnológicas pode ainda ser defendida por um argumento de cidadania: 

representa a preocupação em reconhecer e respeitar uma minoria que também interage com o 

governo. 

Deve também o gestor público considerar, em substituição aos chamados 

softwares proprietários, a adoção de software livre, que tem como filosofia o livre acesso ao 

código fonte dos programas e como estratégia de negócio a substituição de um modelo 

apoiado em aquisição de licenças de uso (EULA, end user license agreement) por outro, 

baseado em contratação de suporte e serviços. 
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Esses dois pilares fazem do software livre uma alternativa interessante para as 

organizações públicas, pois, mesmo com um menor número de funcionalidades que os 

programas de código proprietário, certamente apresenta vantagens de caráter estratégico e 

uma relação custo x benefício favorável (Asturian, 2002; Ferraz, 2002; Hexsel, 2003), onde 

vale destacar: 

- redução dos custos de aquisição e controle de licenças: além da economia 

direta proporcionada à organização pública, o não pagamento de licenças 

contribui positivamente na balança de pagamentos da nação brasileira, 

considerando que a maioria dos programas proprietários é originária de outros 

países; 

- conhecimento do código fonte: o acesso ao código fonte dá maior segurança, 

pois possibilita investigar o seu funcionamento e corrigir rapidamente 

eventuais falhas; maior flexibilidade, ao permitir adequá-lo a necessidades 

específicas da organização; e, maior objetividade, pois é possível evitar 

funcionalidades supérfluas; 

- controle do processo de atualização tecnológica: a atualização tecnológica 

passa a ser pautada pela formulação da estratégia da organização e não pela 

política de descontinuidade de versões definida pelo fornecedor, que 

normalmente implica também em novos requisitos de configuração de 

equipamentos; 

- controle sobre a relação com o fornecedor: o órgão público tem condições 

de discutir a relação contratual relativa aos programas e suas atualizações, 

algo que não ocorre no modelo de software proprietário, onde cada versão de 

programa pode vir com uma nova EULA associada e a não aceitação dos seus 

termos implica na impossibilidade de se fazer a atualização do programa 

correspondente; 

- melhor qualificação da equipe técnica: os técnicos e analistas passam a 

realizar atividades mais qualificadas, sendo viável a exploração ao código 

fonte, enquanto que, no caso de softwares proprietários, sua atuação é bem 

mais limitada; e, 
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- disseminação do conhecimento: as soluções desenvolvidas por instituições 

públicas passam a ter caráter público, traduzindo-se em benefício à sociedade, 

razão maior dos governos. 

Já há diversas opções de programas de código livre disponíveis para utilização e 

aprovadas pelos usuários, sobretudo na categoria de tecnologias infra-estruturais proposta por 

Davenport (1998). É, por exemplo, o caso do Apache, um servidor de internet que detém mais 

de 50% de participação no mercado mundial desse tipo de servidor (Ferraz, 2002). 

Quanto a tal questão, vale destacar a categórica conclusão do grupo de trabalho 

criado pela Comunidade Européia para analisar o advento do software livre: 

Nosso sentimento é que o software de código aberto já começou a 
modificar as regras na indústria de tecnologia da informação, o que 
produzirá mudanças significativas nos anos por vir. (...) está claro para 
nós que aqueles países e companhias que adotarem tecnologias de 
código aberto no curto prazo terão enorme vantagem competitiva e 
aquela sociedade em geral pode se beneficiar muito desta adoção 
precoce. (Daffara & González-Barahona, 2000:28)3 

Uma última diretriz importante a ser observada pelos gestores de TIC nas 

organizações públicas é o desenvolvimento de sistemas voltados para o ambiente web, que 

pode ser utilizado de diversas formas: no relacionamento com o público externo (internet) e 

com os funcionários da organização (intranet) e para interligação dos processos de negócio 

com os de outras organizações (extranet). 

A maior vantagem desse ambiente vem da possibilidade de exploração da grande 

capilaridade da internet: cada microcomputador a ela conectado é uma repartição pública em 

potencial, com funcionamento 24 horas por dia. Tal ubiqüidade permite a ampliação 

significativa do atendimento, a um custo por transação sensivelmente menor que o presencial, 

como pode ser demonstrado num comparativo entre transações bancárias (Tabela 3). 

Também, promove a evolução do conceito de interface voltada para o negócio 

para o conceito de interface voltada para o usuário, onde a página que se abre apresenta as 

                                                           
3 Tradução livre, feita pelo autor desta monografia. Eis o original: “Our feeling is that open source software has 
already started to modify the rules in the information technology industry, which will produce enormous changes 
in the years to come. (…) it is clear to us that those countries and companies which adopt open source 
technologies in the short term will have a huge competitive advantage, and that society in general can benefit a 
lot from this early adoption.” 
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funcionalidades relacionadas às permissões de acesso desse usuário, independentemente dos 

processos de negócio envolvidos. 

Tabela 3 – Custo da Transação Bancária. 

Transação Bancária Custo por Transação 

No caixa R$ 2,30 a R$ 3,50 

ATM R$ 0,70 

Internet R$ 0,08 a R$ 0,13 

Fonte: Yonezawa (2000:25) 

Como tal ambiente, se comparado ao modelo cliente/servidor, depende pouco da 

configuração da estação cliente, há uma redução significativa da necessidade de suporte ao 

usuário, tanto em razão dos menores conflitos entre a aplicação e a estação de trabalho como 

pelo fato de que as intervenções nos sistemas são feitas nas páginas armazenadas no servidor, 

ficando prontamente disponíveis, com as eventuais correções, a partir dos novos acessos. 
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5. A REDUÇÃO DE CUSTOS NA ÁREA PÚBLICA 

As organizações públicas, na conformação de uma estrutura que explore as 

possibilidades advindas do novo paradigma tecno-econômico, podem utilizar as TIC de modo 

a atingir diversos objetivos, que incluem desde ampliação dos serviços existentes e a criação 

de novos serviços até a otimização de processos de trabalho e a simplificação das exigências 

feitas aos cidadãos e contribuintes. 

A busca pela redução de custos na atividade governamental é uma das 

alternativas, que pode permitir a liberação rápida de recursos para aplicação em outras ações, 

especialmente num cenário de restrições impostas pela alta carga tributária e pelos limites de 

gastos pelos entes federativos. 

Já há diversas experiências de utilização das TIC para redução de custos na área 

pública, algumas mencionadas ao longo deste trabalho, sendo que as mais relevantes são 

relativas à contratação de produtos e serviços necessários à atividade estatal. 

 

5.1 A Redução de Custos como Janela de Oportunidade 

A aplicação de recursos públicos em ações que possibilitem a redução das 

desigualdades sociais e a indução do crescimento econômico do país exige que os entes 

governamentais tomem providências no sentido de viabilizar a ampliação do volume de 

recursos disponíveis para tais ações. 

Um fator limitante está do lado da receita, pois o Brasil registra, nos últimos anos, 

uma elevação significativa da carga tributária em relação ao Produto Interno Bruto (Tabela 4). 

A continuidade do aumento da pressão fiscal, além de não encontrar respaldo junto à opinião 

pública, pode comprometer o desempenho da economia, tanto internamente quanto à sua 

competitividade no cenário internacional (Martins, 1997; Mendonça de Barros & Baer, 2003). 

Do lado oposto, tem-se uma estrutura de gastos rígida, onde uma parcela dos 

recursos arrecadados está comprometida com componentes de despesa cuja margem de 

manobra é reduzida, como é o caso das despesas com pessoal e com a dívida pública. 
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Tabela 4 – Carga Tributária Bruta em Relação ao PIB 

(1998/2002) 

  Ano 

  1998 1999 2000 2001 2002 

União 20,41% 22,17% 22,47% 23,35% 25,15% 

Estados 7,78% 8,06% 8,56% 9,01% 9,14% 

Municípios 1,55% 1,54% 1,45% 1,49% 1,56% E
sf

er
a 

Total 29,74% 31,77% 32,48% 33,84% 35,86% 

Obs.: antes das transferências constitucionais e/ou voluntárias. 
Fonte: Receita (2003:12) 

Mesmo que haja uma modificação desse panorama pela implementação de 

reformas estruturais (por exemplo, reformas previdenciária e tributária), o administrador 

público deve perseguir parâmetros de eficiência (fazer com qualidade), eficácia (atingir as 

metas operacionais), efetividade (atingir as metas estratégicas) e economicidade (buscar a 

melhor relação custo x benefício). 

Existem ações que, com investimentos de retorno em curto prazo, criam um 

círculo virtuoso para o ente federativo e a sociedade, como, por exemplo, o que é 

proporcionado pela implantação de eficiência energética e hídrica em edificações: 

- redução de custeio, em razão da redução de consumo, sem necessariamente 

implicar em diminuição do conforto ou da qualidade; 

- redução dos preços dos produtos considerados eficientes, decorrente de 

uma maior escala de produção, considerando o impacto das compras 

governamentais; 

- disseminação de uma cultura voltada para a eficiência, pois os servidores 

públicos tendem a transmitir tal cultura para o ambiente externo, através do 

seu círculo de relações, processo este facilitado pelo barateamento dos 

produtos eficientes; 

- postergação de investimentos em infra-estrutura, decorrentes de um menor 

nível de demanda proporcionado pela mudança de atitude da sociedade; e, 
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- redução de impactos ambientais, como conseqüência da postergação desses 

investimentos em infra-estrutura. 

A construção de sistemas de informação que estejam alinhados com os requisitos 

do novo paradigma tecno-econômico e que explorem as potencialidades das TIC para a gestão 

estratégica da informação oferece grandes oportunidades de redução de custos em 

praticamente todas as áreas da ação estatal, tanto na prestação de serviços à sociedade quanto 

na administração da máquina pública. 

Uma das áreas em que há possibilidades de redução de custos é o processo de 

contratação de produtos e serviços para a organização pública: 

Com a exceção de bens e serviços produzidos pelo Estado para seu 
próprio uso — situação que se torna cada vez mais escassa em todo o 
mundo —, todos os gastos governamentais, seja de investimento, seja 
de custeio, são materializados na forma de pagamentos a fornecedores 
privados. (...) Tudo isso faz com que as licitações e os contratos delas 
decorrentes representem uma fonte astronômica de desperdícios de 
gastos públicos. (Abramo, Capobianco & Naves, 2002) 

Esse processo envolve inúmeros atores, entre agentes públicos, fornecedores e os 

controles internos e externos, com interesses os mais diversos. Os parâmetros estabelecidos 

pela Lei Federal 8.666/93, que estabelece normas gerais sobre licitações e contratos 

administrativos, possibilitaram significativa redução de custos nas compras públicas (Abramo, 

Capobianco & Naves, 2002). Entretanto, há alguns outros requisitos que, se observados, são 

certamente elementos que otimizam o gasto público: 

- a padronização dos editais de licitação, que dá mais celeridade e segurança 

ao processo licitatório; 

- a garantia de pagamento na data pactuada (Teixeira, Ridolfi & Santos 

Neto, 2002:18), pois, sem ela, há a tendência do fornecedor inserir na proposta 

o custo financeiro da expectativa de atraso no recebimento da parcela; e, 

- o sistema de acompanhamento de preços, que, permitindo acesso público e 

irrestrito, funciona como um mecanismo regulador dos preços propostos 

(Abramo, Capobianco & Naves, 2002). 
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Nessa área, existem, no Brasil, vários exemplos bem sucedidos sobre como 

aplicar as TIC na construção de sistemas de informação que viabilizem a economia de 

recursos, dentre os quais vale destacar o Comprasnet.ba (Bahia, 2003) e o CST – Cadastro de 

Serviços Terceirizados (São Paulo, 2003a), que serão abordados a seguir. 

 

5.2 O Comprasnet.ba 

O Comprasnet.ba (Figura 4), da Secretaria da Administração (SAEB), representa 

uma nova forma de relacionamento entre o Estado da Bahia e os seus fornecedores de 

materiais e serviços, da mesma forma que o Projeto 100% Internet, da Secretaria da Fazenda 

(Sefaz), e o Serviço de Atendimento ao Cidadão (SAC), também da SAEB, o são em relação 

aos contribuintes e aos cidadãos, respectivamente. 

Figura 4 – O Sítio do Comprasnet.ba 

 
Fonte: Bahia (2003) 
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Também denominado Sistema de Compras Eletrônicas (SCE), o Comprasnet.ba 

foi instituído pelo Decreto 8.018/01, com orientação expedida pela SAEB através a Instrução 

Normativa n. 002/03, a fim de ser um canal de compras para o Governo do Estado, com os 

seguintes objetivos específicos (Teixeira, Ridolfi & Santos Neto, 2002:37): 

- reduzir os preços pagos pelo Governo, através de leilão virtual reverso; 

- reduzir os custos operacionais dos processos de compras governamentais; 

- ampliar o leque de fornecedores do Estado; 

- proporcionar à sociedade as condições efetivas para o acompanhamento das 

compras governamentais; 

- proporcionar uma ampla divulgação dos serviços do Estado, relativos aos 

processos de compras; e, 

- agilizar o processo de compras, simplificando o acesso às consultas de 

informações correlatas. 

O Comprasnet.ba possui integração com o Sistema de Materiais, Patrimônio e 

Serviços (Simpas), instituído pelo Decreto 7.919/01, gerido pela SAEB e desenvolvido em 

plataforma cliente/servidor, com o qual compartilha dados e informações, como a lista de 

materiais e serviços, banco de preços e cadastro de fornecedores. Essa uniformidade de 

conceitos permite que os registros lançados em qualquer um dos dois sistemas estejam 

disponíveis para o outro, dando maior integridade aos dados armazenados. 

Muito mais que compartilhar tabelas, tais sistemas se complementam, visto que o 

Comprasnet.ba foca na etapa externa do processo de compra, como a divulgação e a disputa, 

enquanto que o Simpas está mais voltado para a fase interna, como a requisição de material ou 

serviço, o controle de estoque e o consumo. 

Ilustrando tal complementaridade, vale destacar a relação com o fornecedor: ele é 

contratado através do Comprasnet.ba e a execução do contrato é acompanhada pelo Simpas. 

Caso tal fornecedor descumpra qualquer das cláusulas contratuais, isto vai sendo registrado 

pelo Simpas, podendo o contratado até ficar de impedido de participar de novo certame via 

Comprasnet.ba. 
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Em dois anos de funcionamento, o Comprasnet movimentou mais de R$ 11 

milhões, contabilizando uma economia de R$ 3,6 milhões, decorrente do barateamento das 

cotações, em média, de 25% (Comprasnet, 2003). Tudo isso, decorrente do aumento do 

número de fornecedores e da quantidade de propostas por processo de compra (Tabela 5). 

Tabela 5 – Comprasnet.ba – Aumento da Disputa 

 Ano 

 2001 2003 

Total de Fornecedores 
Cadastrados 120 2.457 

Quantidade de Propostas 
por Processo de Compra 3 8 

Fonte: Comprasnet (2003) 

O resultado da implantação do Comprasnet.ba só não foi mais expressivo em 

razão de três limitações de naturezas distintas. Em primeiro lugar, o processo eletrônico de 

compras só pode ser aplicado aos bens e serviços de uso comum, entendidos como “aqueles 

cujos padrões de desempenho e qualidade possam ser objetivamente definidos (...) por meio 

de especificações usuais do mercado” (Bahia, 2003). 

Tal limitação se justifica, pois é fundamental que o objeto do certame seja 

perfeitamente entendido por todos os interessados, a fim de se evitar situações que possam vir 

a prejudicar o interesse público. 

A segunda restrição é que, por questões de caráter tecnológico, o Comprasnet.ba e 

o Simpas ainda não estão disponíveis a todas as unidades do Governo do Estado. A migração 

do Simpas para a plataforma web e a implantação da Rede Governo (Prodeb, 2001) em todas 

as repartições públicas estaduais certamente a eliminarão. 

O terceiro limitante vinha do fato de que a compra eletrônica só poderia ser 

aplicada a processos enquadrados como dispensa de licitação (valores até R$ 5.600,00). A 

sanção da Lei Federal 10.520/02, que instituiu a modalidade de licitação denominada pregão, 

e a sua regulamentação, no Estado da Bahia, pelo Decreto 8.589/03, viabilizam a sua 

utilização sem qualquer limite de valor. 
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5.3 O Cadastro de Serviços Terceirizados 

O Cadastro de Serviços Terceirizados (CST) é um dos sistemas que foram 

desenvolvidos e implantados no Governo do Estado de São Paulo no processo de 

implementação, a partir de meados da década passada, de um novo modelo de gestão da ação 

estatal naquele Estado, cujo ponto de partida foi a criação de uma unidade de coordenação 

para o processo de transformação então proposto: 

Uma das estratégias foi transformar a Secretaria de Governo – por 
estar ligada diretamente ao governador – em um núcleo, a Secretaria 
de Governo e Gestão Estratégica (SGGE), considerado (e 
denominado) “estratégico”, pois centralizaria as atribuições 
concernentes à área de informações e comunicações. (Fonseca & 
Sanches, 2001:106) 

A etapa seguinte foi a instituição, através do Decreto nº 40.656/96, do Sistema 

Estratégico de Informações – SEI (São Paulo, 2003b), que, a partir da construção de um 

conjunto de sistemas de informação complementares, tem como objetivos principais viabilizar 

o uso da informação como instrumento de gestão e tornar disponíveis e/ou disseminar 

informações que atendam a demandas dos cidadãos e de entidades da sociedade civil. 

O CST (Figura 5) é um dos sistemas de informação que compõem o SEI e 

“consolida informações de todos os contratos de terceirização do Estado, permitindo um 

gerenciamento mais ágil e eficiente e, também, subsidiando as contratações e negociações 

com fornecedores” (São Paulo, 2003a). Seus objetivos são (Ferragino, 2001:8): 

- disponibilização, a todos os órgãos da Administração Pública, de informações 

sobre todos os contratos de serviços terceirizados; 

- acompanhamento/monitoramento da evolução dos gastos de todos os serviços 

terceirizados e respectivos preços unitários praticados; 

- estabelecimento de preços referenciais para os principais serviços; 

- identificação de todos os contratos que praticam preços acima dos referenciais 

estabelecidos; 

- identificação dos preços unitários dos serviços contratados por fornecedores, 

facilitando a negociação dos preços; e, 
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- estabelecimento de subsídios as novas contratações. 

Para que o CST atingisse todas unidades do Governo do Estado de modo 

uniforme, houve inicialmente o cuidado com a padronização de conceitos e a identificação de 

atributos de tabelas básicas ao sistema, como tipos de serviços terceirizados, unidades de 

medida de cada serviço, os órgãos da administração estadual e o cadastro de fornecedores. 

Figura 5 – O Sítio do CST 

 
Fonte: São Paulo (2003a) 

Nessa padronização de conceitos, vale destacar a mudança de paradigma quanto à 

unidade de medida dos serviços, que deixou de ser baseada em homem-hora para pautar-se 

por índices relacionados diretamente aos serviços contratados. Um exemplo é a contratação de 

serviço de limpeza por metro quadrado de área a ser trabalhada. 

A preocupação seguinte foi garantir que os gestores de contratos de terceirização 

repassassem à unidade de coordenação as informações relacionadas aos respectivos contratos, 

o que foi conseguido com a determinação que a Secretaria de Economia e Planejamento só 

incluiria no orçamento estadual os valores relativos aos contratos cadastrados no CST. 
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O lançamento dos dados dos contratos retroagiu ao início do ano de 1995. 

Primeiro, as informações, que eram semestrais, eram lançadas em formulários em papel, que 

eram digitados na SGGE, e, depois, em arquivos gravados em disquetes. Com a utilização de 

ferramenta de colaboração (workgroup), o lançamento passou a ser mensal, com registro 

imediato na base de dados. Posteriormente, o CST foi implantado em ambiente web, com 

acesso através da Intragov, a intranet do governo paulista. 

Com a massa de dados disponível, identificaram-se os tipos de serviços mais 

relevantes, que foram tratados estatisticamente por distribuição em quartis (separatriz pela 

qual, no 1º quartil, encontram-se 25% da amostra; no 2º quartil, ou mediana, 50%; e, no 3º 

quartil, 75%), o que permitiu avaliar a dispersão dos preços praticados. 

Definiu-se, então, como valor referencial para contratação o intervalo entre a 

mediana e o 3º quartil, com orientação para que os gestores avaliassem e renegociassem ou 

justificassem os contratos cujos preços encontravam-se acima do valor referencial, o que, ao 

longo do tempo, possibilitou a redução da dispersão encontrada (Gráficos 1 e 2). 

Gráfico 1 – Serviço de Alimentação de Presos – Dispersão de preços em julho/1999 

 

Obs.: Unidade de medida: Diária. 
Fonte: Ferragino (2001:13) 
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Gráfico 2 – Serviço de Alimentação de Presos – Dispersão de preços em janeiro/2001 

 

Obs.: Unidade de medida: Diária. 
Fonte: Ferragino (2001:14) 

No processo de aperfeiçoamento do trabalho realizado, criou-se um Curso de 

Capacitação para Licitação e Gestão de Contratos e realizaram-se estudos para os serviços 

mais relevantes no gasto total, cujo objetivo fora subsidiar o processo de contratação, 

inclusive quanto à composição dos preços, encargos sociais incluídos. 

Apesar de tecnologicamente simples, o CST, por estar atrelado a uma estratégia 

informacional, possibilitou ao Governo do Estado de São Paulo, no período entre janeiro de 

1995 e janeiro de 2003, uma redução média de 30,4% (Gráfico 2) nos valores gastos com 

contratos de serviços terceirizados, representando uma economia de R$ 7,20 bilhões nesse 

período (São Paulo, 2003a). 

Trata-se de uma economia significativa, obtida apenas com o CST, especialmente 

se for considerado que todo o SEI representou, até 2002, desembolsos de cerca de R$ 20 

milhões (Penhalver, 2002), algo em torno de 0,3% da economia proporcionada com apenas 

um único sistema, dentre aqueles que compõem o SEI. 

Na construção de todo esse processo, vale destacar a participação, sob articulação 

da SEEG, de várias outras unidades daquele ente federativo, como a Companhia de 

Processamento de Dados do Estado de São Paulo (Prodesp), a Fundação Instituto de 
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Pesquisas Econômicas (Fipe) e a Fundação do Desenvolvimento Administrativo (Fundap), 

além de outras secretarias. 

Gráfico 3 – CST – Evolução dos Gastos Mensais 

(jan/95 – jan/03) 

 
Obs.: a) a trajetória tracejada representa o resultado quando incluída a parcela relativa aos 

contratos de serviços terceirizados das empresas privatizadas, excluídos do CST; 
 b) valores em UFESP – Unidade Fiscal do Estado de São Paulo. 

Fonte: São Paulo (2003a) 

Outro ponto positivo foi a criação de sítios para o SEI e para o CST, colocando à 

disposição de outros entes governamentais as estratégias, estudos, análises jurídicas e muitos 

outros documentos relacionados com a experiência aqui descrita, compartilhando o 

conhecimento construído e possibilitando a sua disseminação pela administração pública 

brasileira. 
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6. CONCLUSÃO 

 

A implantação da sociedade da informação, baseada no paradigma tecno-

econômico das TIC, exige modificações na estrutura das organizações e nas relações entre os 

atores sociais. Também às organizações públicas está colocado esse desafio, com os riscos e 

oportunidades inerentes a toda mudança. 

Conceitos como organização em rede, flexibilidade e maior autonomia dos níveis 

operacionais passam a ser incorporados aos entes públicos, exigindo a reavaliação das suas 

formas de atuação junto à sociedade, seja na melhoria de processos, na ampliação ou criação 

de serviços ou na disponibilização de informações. 

O investimento nessas tecnologias, especialmente em aplicações para a internet, a 

inovação principal de tal paradigma, torna-se intenção comum aos governantes. 

Independentemente da esfera de governo, há uma preocupação geral de aproveitar as TIC na 

melhoria das relações entre o poder público e a sociedade. 

Entretanto, como se pode concluir deste trabalho, uma melhor exploração do seu 

potencial pode ser conseguida quando os sistemas de informação aos quais as TIC darão 

apoio estiverem estruturados a partir de conceitos de gestão da informação, estando esta 

subordinada às diretrizes estratégicas da organização. 

Uma das formas de como isso pode ser melhor evidenciado é na busca pela 

redução de custos na administração pública, especialmente na contratação de produtos e 

serviços, onde, com a normatização e o estabelecimento de conceitos centralizados e a 

operacionalização distribuída pelas unidades, é possível rapidamente gerar economia de 

recursos para aplicação em outras áreas da ação governamental. 

Uma das iniciativas aqui descritas e que podem exemplificar tal linha de ação é o 

Comprasnet.ba, do Governo do Estado da Bahia, que utiliza a internet para ampliar a disputa 

entre empresas pelo fornecimento de bens e serviços de uso comum. Viu-se neste trabalho 

que, com o Comprasnet.ba, a quantidade média de propostas por procedimento licitatório 

quase que triplicou, permitindo um barateamento médio de 25% nas propostas. 
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A outra referência aqui utilizada foi o Cadastro de Serviços Terceirizados (CST), 

do Governo do Estado de São Paulo, cuja estratégia foi a de ampliar o volume de informações 

disponíveis aos gestores públicos, fornecendo-lhes subsídios e parâmetros para o processo de 

contratação de serviços terceirizados. Em oito anos de funcionamento, esta ferramenta trouxe 

uma economia superior a R$ 7 bilhões, montante significativo mesmo para o Estado mais rico 

da Federação. 

Este trabalho pode servir de ponto de partida para estudos sobre experiências 

conjuntas de poderes ou entes federativos na utilização de TIC em processos cujas etapas lhes 

sejam similares ou transversais, tornando transparente para o cidadão ou contribuinte as 

divisões da estrutura governamental. 

Além disso, esta monografia pode subsidiar a análise de práticas que façam uso 

das TIC para aumentar a transparência dos desembolsos na área pública, criando mecanismos 

que aumentem a participação da sociedade nas decisões de gastos realizadas cotidianamente 

pelos gestores público e contribuindo na redução de custos pela avaliação democrática de tais 

decisões. 
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