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Resumo:
Pela lei brasileira, é necessário que os gestores públicos prestem contas dos gastos públicos e que sua
administração atenda satisfatoriamente aos anseios da sociedade. A lei garante, também, que os
cidadãos têm direito de acesso às informações necessárias para efetivamente exercer o controle social
da gestão pública. Para que esse direito seja respeitado, as informações prestadas devem ser completas
e estar organizadas de forma estruturada a fim de que se possa compor uma base de conhecimento da
gestão pública, permitindo ao cidadão comum sua compreensão e efetivo acompanhamento. O
presente estudo tem por objetivo investigar, analisar e diagnosticar o “quantum” da informação
relacionada à transparência pública disponibilizada pela prefeitura de Vitória/ES em seu site atende
aos princípios da Gestão do Conhecimento no sentido de promover a cidadania e a participação
popular na gestão pública. Como resultado, foram identificadas falhas conceituais e estruturais na
iniciativa governamental.
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The public transparency promotion at the city of Vitória/ES examined
in the light of the Knowledge Management principles
Abstract
Under Brazilian law it is required that public managers do the accountability of public spending and
that their administration satisfactorily meets the expectations of society. The law also says that citizens
have the right to access the necessary information to effectively exercise social control of public
administration. For this right to be respected, the information provided must be complete and be
organized in a structured way so that it can compose a public management knowledge base, allowing
to the common citizen the understanding and the effective fiscalization. This study aims to investigate,
analyze and diagnose the quantum of information related to public transparency provided by the city
of Vitoria/ES in its internet site meets the principles of Knowledge Management to promote
citizenship and popular participation in public management. As results, conceptual and structural flaws
in the government initiative were identified.
Key-words: Public Transparency, Knowledge Management, Public Administration, Public
Management, Public Policies

1 Introdução
Dentro do processo de democratização do Estado Brasileiro, a Constituição Federal
reconheceu a participação social como instrumento que garante o controle das ações do
Estado, refletindo e expressando os desejos do coletivo social. A participação da sociedade na
gestão pública começou a ser efetivada a partir da concepção e da implementação de
mecanismos institucionais e informacionais, como, por exemplo, audiências públicas, ações
de orçamento participativo e divulgação de informações que permitam promover a
transparência pública. Nesse caminho, chegamos ao marco recente dessas conquistas, com o
direito à informação e transparência pública sendo regulamentado pela Lei Federal n. 12.527,
de 18 de novembro de 2011, que ampliou os mecanismos de obtenção de informações e
documentos, além de estabelecer que o acesso à informação é regra, enquanto que sigilo é
exceção e que cabe à Administração Pública atender às demandas dos cidadãos. Para atingir
esse objetivo, a inclusão digital é condição básica para ampliar a extensão do controle social.
Em 2003, Vitória foi classificada, segundo a Fundação Getúlio Vargas (FGV), como a quinta
cidade do Brasil com maior índice de inclusão digital e segunda capital, posicionada atrás de
Florianópolis. Em levantamento divulgado em 16 de maio de 2013, a partir de dados
levantados em 2010, Vitória passou a líder das capitais por acesso domiciliar por banda larga
(índice de utilização de 80,6%) e segundo município brasileiro, situado na classificação
somente atrás do município de São Caetano do Sul (São Paulo). Essa primeira avaliação
permitiria deduzir que a participação popular na gestão pública também deve ocupar posição
de destaque no quadro brasileiro, uma vez que inclusão digital está intimamente vinculada à
inclusão social e esta, por sua vez, necessária para a ampla participação na gestão da coisa
pública. No entanto, apesar das notícias promissoras quanto à inclusão digital, os indicadores
sociais apontam que a realidade da exclusão social em Vitória ainda é muito pronunciada, o
que permite inferir que as medidas adotadas não alcançaram o objetivo final da inclusão
digital, que é a inclusão social.
Dessa constatação, dois aspectos foram evidenciados. Primeiro, que o levantamento da FGV
não alcançou a parcela excluída da população municipal e, segundo, que a participação
popular na gestão pública ainda é muito acanhada. Com foco nesse segundo aspecto,
identificou-se que as informações disponibilizadas pela Prefeitura podem não estar
formatadas em conformidade com os princípios da Gestão da Informação e do Conhecimento,
o que reduziria sua aplicabilidade com foco no controle social da gestão pública e na
formação de uma eficaz base de conhecimento para fundamentar a participação cidadã. Desta
observação nasceu o desejo de desenvolver o presente estudo: estão as informações prestadas
pela capital capixaba em conformidade com os princípios e práticas da Gestão do
Conhecimento no sentido da promoção da cidadania e da transparência dos atos públicos?
O objetivo geral da pesquisa é avaliar as iniciativas do município de Vitória, ES, no que tange
à promoção da transparência governamental. Considerando o delineamento do objeto de
estudo – as informações disponíveis da gestão pública no município de Vitória por meio da
internet – a pesquisa deu-se pelo viés do estudo de caso, que, conforme Yin (2001), é ideal
para as situações organizacionais reais em que o pesquisador não tem controle dos
fenômenos. Por se tratar de um estudo de caso, a pesquisa tem como limitação a dificuldade
em generalizar seus resultados, mas, como observa Yin (2001), “o estudo de caso, como o
experimento, não representa uma ‘amostragem’, e o objetivo do pesquisador é expandir e
generalizar teorias (generalização analítica) e não enumerar frequências (generalização
estatística)”. Trata-se de uma pesquisa caracteristicamente qualitativa. A coleta de dados foi
feita por meio de levantamento bibliográfico, consultando registros em documentos escritos e
em sítios da Internet correlatos ao tema, e de dados sociais, econômicos e demográficos. A
análise dos dados coletados foi feita por meio de técnicas qualitativas e, também,

quantitativas. Como o estudo demandou o resgate do histórico das páginas de internet relatas
ao objeto de estudo, versões antigas das páginas puderam ser resgatadas por meio da
ferramenta Wayback Machine, disponível por meio da internet e utilizada para arquivamento e
resgate de versões antigas de páginas web. Nesses casos, para resgate das informações foram
feitas cópias dos sítios em diferentes momentos por meio do software livre HTTrack.
O presente estudo está estruturado em cinco partes. Após a introdução, foi feita uma revisão
da literatura sobre a importância da transparência governamental para a participação popular
na gestão pública, dividida em três tópicos, contendo os marcos históricos do direito à
informação e à transparência, os conceitos essenciais do governo eletrônico e os princípios e
conceitos da Gestão da Informação e do Conhecimento aplicados na presente análise. Em
seguida, são apresentados os resultados do estudo, sua análise e as considerações finais.
2 Revisão da literatura
Com o advento e propagação do uso da Internet, as formas de comunicação passaram por uma
mudança revolucionária, acompanhada da transformação dos cidadãos de diferentes
nacionalidades em cidadãos do mundo. Foram superadas barreiras geográficas e políticas,
mas, por outro lado, foi privilegiada, inicialmente, uma parcela da população com poder
aquisitivo suficiente para suprir-se dos recursos tecnológicos necessários, bem como para
capacitar-se intelectualmente para absorver as novas ferramentas. Um novo espaço foi criado,
tanto no aspecto social, econômico, político e de oportunidades que, como estava acessível a
uma diminuta parcela da população, fez surgir um tipo de exclusão, a digital (TAKAHASHI,
2000). Deve-se lembrar que a idéia de exclusão envolve as várias formas de segregação e
discriminação que acabam por compor um quadro de vulnerabilidades que, para serem
superadas, demandam a ação do Estado por meio de políticas públicas (FEIJÓ, 2004). As
novas tecnologias de comunicação desintegraram padrões sociais estabelecidos e os
reintegraram de nova forma (GOUVEIA, 2003), o que tem sido associado ao conflito de
novas formas de interação social, proporcionando novas formas de participação popular na
sociedade contemporânea (CASTELLS, 2003).
Cruz et al (2012) propôs um estudo dos níveis de transparência das informações acerca da
gestão pública nos portais eletrônicos dos cem maiores municípios brasileiros. Foi elaborado
um modelo de investigação denominado de Índice de Transparência da Gestão Pública
Municipal (ITGP-M), com base em códigos internacionais de boas práticas de transparência e
governança, na legislação brasileira aplicável e em experiências de pesquisas anteriores de
natureza semelhante realizadas no Brasil e no exterior. A média geral do índice de
transparência (ITGP-M) foi 66,10, sendo 143 a pontuação máxima possível. Observou-se que
o município com menor pontuação alcançou 15 pontos (10,5%) e o município com maior
índice atingiu 122 pontos (85%).
Em pesquisa desenvolvida em 2014, o autor do presente trabalho identificou uma falha quanto
ao processo da FGV (2013) no que tange à metodologia de análise e à avaliação do grau de
inclusão digital do município de Vitória. Prosseguindo o estudo, foram identificadas outras
variáveis a interferirem no processo de obter a inclusão social a partir da inclusão digital.
Dentre elas, a qualidade e o formato das informações prestadas pelo poder público municipal
que podem ser acessadas remotamente a fim de permitir a participação popular e o controle
social da gestão pública. El-Haddadeh et al. (2013) apontam que a transparência dos atos do
setor público tem sua eficiência e eficácia potencializados por meio da implementação de
serviços eletrônicos no setor público. Esses mesmos autores apontam que a exclusão digital e
a falta de acesso aos sistemas influenciam diretamente na confiabilidade dos serviços
eletrônicos prestados aos cidadãos. Em complemento, Rosa (2013) afirma, também, que

quanto mais estes possuem informações dos processos públicos, mais estimulados sentem-se a
exercer o controle social que lhes cabe.
2.1 Marcos do direito ao acesso à informação e à transparência
A redemocratização do Estado brasileiro possui diversos marcos. Apontaremos aqui alguns
deles, a partir da promulgação da Constituição Federal, em 1988, pois esta estabeleceu a base
jurídica para as mudanças que permitiriam a descentralização da gestão de políticas públicas e
a instituição do poder da cidadania e da participação popular, requisitos essenciais para a
construção de um real Estado democrático. Com o objetivo de estabelecer uma perspectiva
cronológica da promoção da transparência da informação pública e destacar aqueles que
tiveram impacto na gestão municipal, serão apontados alguns marcos que fizeram com que a
administração pública municipal apresentasse dados que permitam o controle social da gestão
e que indicam uma mudança de atitudes da Administração Pública com fim a direcionar seus
procedimentos levando em conta os conceitos e princípios da Gestão do Conhecimento. O
enfoque jurídico assume um papel de importância em razão das obrigações que foram
estendidas as todas as esferas governamentais no sentido de estabelecer instrumentos para a
divulgação das informações necessárias à efetiva obtenção da transparência pública.
A lei nº 8.159/1991 instituiu a política nacional de arquivos públicos e privados,
estabelecendo o dever do poder público de cuidar da gestão e da proteção de documentos e
arquivos. A lei nº 9.507/1997 regulou o rito processual do habeas data e do direito
constitucional dos indivíduos de conhecer dados relativos à sua pessoa em registros de
entidades governamentais ou de caráter público e de retificá-los em caso de incorreção. A
Emenda Constitucional n. 19/1998 alterou a redação do art. 37, § 3º, CF/1988, que assegurou
o direito aos indivíduos de acessarem registros administrativos e informações sobre atos de
governo, disciplinando a representação contra o exercício negligente ou abusivo de cargo,
emprego ou função na administração pública, além de determinar que lei deveria disciplinar
as formas de participação do cidadão na administração pública direta e indireta. A lei nº
9.784/1999 estabeleceu normas sobre o processo administrativo, visando a divulgação oficial
dos atos administrativos, ressalvados os casos de sigilo previstos na Constituição Federal. A
Lei de Responsabilidade Fiscal (a Lei Complementar nº 101/2000) foi um dos primeiros
marcos explicitamente dirigidos a fundamentar o modelo da política de transparência pública
adotado no Brasil. Foi dado especial destaque à gestão fiscal, planos, orçamentos, diretrizes
orçamentárias, prestações de contas, pareceres prévios, execução orçamentária. Em 2004,
entrou no ar o Portal da Transparência do Governo Federal, em atendimento à Lei de
Responsabilidade Fiscal. Sua formalização ocorreu por meio do Decreto nº 5.482/2005 e seu
alcance foi ampliado pela Lei Complementar nº 131/2009, que acrescentou dispositivos de
forma a permitir a inclusão da participação popular no acompanhamento dos gastos públicos e
estendeu a obrigatoriedade de divulgação de despesas e receitas aos entes federativos. Em
2011, o Brasil foi convidado a co-presidir o Open Government Partnership – Parceria para
Governo Aberto – em razão de ter-se tornado referência em matéria de transparência ativa.
Nesse mesmo ano, foi promulgada a Lei de Acesso à Informação, lei nº 12.527/2011, em que
as informações divulgadas passaram a ser obrigatoriamente atualizadas periodicamente e
atingiu não só todas esferas governamentais, mas também os três poderes e as entidades
públicas sem fins lucrativos que recebem recursos públicos. O acesso à informação pública
está inscrito no capítulo I da Constituição (dos Direitos e Deveres Individuais e Coletivos),
particularmente no inciso XXXIII do art. 5, que, em conjunto com outros incisos dos artigos
37 e 216, foram regulamentados pela Lei 12.527/2011. A lei estabeleceu, ainda, que órgãos e
entidades públicas deveriam divulgar informações de interesse coletivo, salvo aquelas cuja

confidencialidade estivesse prevista no texto legal e que esta divulgação deveria ocorrer por
todos os meios disponíveis e, obrigatoriamente, em sítios da internet.
2.2 Governo Eletrônico e Direito à Informação
O Governo Federal Brasileiro estabeleceu as ações básicas do programa de Governo
Eletrônico, que priorizam o uso das tecnologias da informação e comunicação (TIC's) com
objetivo de democratizar o acesso à informação, visando ampliar o debate e a participação
popular na construção das políticas públicas, como também aprimorar a qualidade dos
serviços e informações públicas prestadas. O programa teve início no ano 2000, com a
formação de um Grupo de Trabalho Interministerial, o Grupo de Trabalho em Tecnologia da
Informação, por meio do Decreto Presidencial de 3 de abril de 2000, que resultou em uma
proposta de política de Governo Eletrônico para o Poder Executivo Federal. Em 2003, foram
constituídos oito Comitês Técnicos do Comitê Executivo de Governo eletrônico: de
implementação de software livre, de inclusão digital, de integracao de sistemas, de sistemas
legados e licenças, de gestão de sítios e serviços on-line, de infra-estrutura de rede, de
Governo para Governo (G2G) e de Gestão de Conhecimentos e Informação Estratégica. Em
2005, foi lançado o Modelo de Acessibilidade de Governo Eletrônico (e-MaG), com
recomendações para favorecer o acesso nos portais e sítios governamentais da administração
pública para pessoas com necessidades especiais. O Comitê Técnico Para Gestão do
Conhecimento tem entre suas diretrizes básicas promover a Gestão do Conhecimento na
Administração Pública Federal e disseminar as aplicações e ferramentas de Gestão do
Conhecimento. Das premissas básicas para gestão do conhecimento, destacam-se a integração
das esferas de governo e a inclusão da sociedade e suas organizações como produtores de
conhecimento, usando da comunicação intensiva por meio de novas formas eletrônicas de
interação (FRESNEDA, 2007). No ano de 2008, os Padrões Brasil e-GOV surgem como
recomendações de boas práticas agrupadas em formato de cartilhas, com o objetivo de
aprimorar a comunicação e o fornecimento de informações e serviços prestados por meios
eletrônicos pelos órgãos do Governo Federal. Para cumprir a Lei de Responsabilidade Fiscal e
a Lei de Acesso à Informação, os governos das esferas estadual e municipal passaram a
utilizar essas cartilhas como guias para a implantação dos seus portais da transparência.
O direito à informação é reconhecido na esfera do direito constitucional brasileiro e é tratado
como direito fundamental. Igual reconhecimento já foi alcançado em diversos instrumentos
internacionais de direitos humanos. A ONU publicou, em 2011, um relatório, no qual foi
declarado como direito humano o acesso à Informação e à Internet, reconhecendo “a natureza
única e transformadora da internet não apenas para permitir aos cidadãos exercer o seu direito
à liberdade de opinião e expressão, mas também uma gama de outros direitos humanos e
promover o progresso da sociedade como um todo” (UNITED NATIONS, 2011). O relatório
cita, ainda, como exemplos da promoção da participação cidadã na construção democrática, a
mobilização das manifestações ocorridas no Oriente Médio e no Norte da África, que ocorreu
por meio de redes sociais existentes na internet. Essa afirmação reforça a percepção da
evolução do uso da internet, pois, nos primeiros anos do séc. XXI, muitos estudos ainda
apontavam a internet como um canal de comunicação horizontal, não controlado e barato, mas
ainda pouco utilizado em termos políticos e sociais (CASTELLS, 2004). Atualmente,
considerando o alcance proporcionado pela internet, o direito à informação por meio dela
possui grande relevância para o exercício dos direitos sociais e individuais e para o exercício
da cidadania.

2.3 Conceitos e Princípios da Gestão do Conhecimento
Toda organização possui conhecimentos e eles estão presentes nas cabeças das pessoas, nos
processos, nos produtos, nos serviços, nos departamentos, nos documentos, em tudo, enfim.
Cardoso et al (2008) lembram a distinção entre dados, informação e conhecimento. Dados são
fatos, imagens ou sons que podem ou não ser úteis para uma atividade, pois são abstrações
formais quantificadas, que podem ser armazenadas e processadas por computador.
Informações, por sua vez, são dados contextualizados, com forma e conteúdo apropriados
para um uso particular. São abstrações informais que guardam algum significado para alguém.
Já o conhecimento é uma combinação de instintos, idéias, informações, regras e
procedimentos que se prestam a ações e decisões e guardam valores como sabedoria e
insights. É a inteligência obtida pela experiência.
Conhecimentos, então, podem existir na forma tácita ou na forma explícita. O conhecimento
tácito é o conhecimento formado pelo know-how subjetivo, dos insights e intuições que um
indivíduo desenvolve a partir do exercício de uma atividade por um longo período de tempo.
É, portanto, o conhecimento implícito, não-codificado e difícil de divulgar, apesar de ser vital
para a organização porque as empresas só podem aprender e inovar estimulando de algum
modo o conhecimento tácito de seus membros (CHOO, 2006). O conhecimento explícito, por
sua vez, é o conhecimento formal, em geral codificado ou codificável em fórmulas, regras ou
especificações e, por isso, pode ser expresso formalmente com a utilização de um sistema de
símbolos e baseando-se em objetos e regras, podendo, portanto, ser facilmente comunicado ou
difundido. O conhecimento tácito, que até pode ser adquirido por meio de exemplos,
metáforas ou analogias, para ser ensinado ou compartilhado de forma estruturada, deve ser
convertido em explícito. Em Gestão do Conhecimento, busca-se estabelecer um conjunto de
estratégias com objetivo de apreender o conhecimento individual e convertê-lo em
organizacional (CHOO, 2003).
Além das definições conceituais, a Gestão do Conhecimento (Knowledge Management) é
caracterizada por uma série de ações disciplinadas e sistemáticas das quais uma organização
pode fazer uso para obter ganhos a partir do conhecimento disponível. De acordo com
Schreider et al (1999), a Engenharia do Conhecimento, em conjunto com a Gestão do
Conhecimento, procura estabelecer uma arquitetura que propicie uma melhora na infraestrutura do conhecimento, a fim de que o conhecimento certo seja acessível, em tempo hábil,
para aquele que esteja interessado nele. O processo de compartilhamento do conhecimento
pode gerar a criação de novos conhecimentos, o que, enfim, leva a um aumento da eficiência
na organização em geral. Compartilhar um conhecimento demanda que cada um acompanhe e
compreenda o contexto no qual o conhecimento é compartilhado. Deve-se lembrar que
conhecimento é a informação interpretada de forma que seja possível identificar seu
significado e que impactos pode causar no meio em que está inserida. Ao ter conhecimento de
como o meio reagirá a cada informação, torna-se possível antever mudanças e resultados, o
que favorece, simplifica e provê de segurança a tomada de decisões.
Assim, a Gestão da Informação deve ser considerada como a administração de uma rede de
processos que adquirem, criam, organizam, distribuem e utilizam a informação, compondo,
assim, o ciclo do conhecimento (CHOO, 2006). Partindo desse conceito, o armazenamento da
informação e do conhecimento consiste na memória organizacional. Sua gestão deve ser
executada de tal forma que a informação e conhecimento sejam captados e guardados em
repositórios em forma estruturada (MILTON et al, 2006, MILTON, 2007). A distribuição da
informação e conhecimento tem relação com o processo de mantê-los disponíveis de forma
seletiva, criteriosa e rápida para quem deles necessite. A aquisição refere-se ao processo de
acesso à informação e ao conhecimento. A utilização da informação e do conhecimento
implica ter capacidade de compreendê-las e aplicá-las com os objetivos pretendidos pelo

agente. Em sequência, a reutilização demanda valorizar a experiência anterior a fim de evitar
o desperdício de esforços na solução de questões anteriormente resolvidas.
3 Transparência governamental e acesso à informação em Vitória
Em cumprimento à Lei de Responsabilidade Fiscal, a Gestão municipal desenvolveu e
disponibilizou,
por
meio
da
internet,
o
sítio
Transparência
Vitória
(http://transparencia.vitoria.es.gov.br/), no qual é apresentado o detalhamento da execução
orçamentária. Para atender à Lei de Acesso à Informação, foi aprovada a Lei Municipal
8.286/2012, que dispõe sobre os procedimentos para se obter acesso à informação pública no
âmbito do município. Nesse sentido, foram disponibilizadas, no sítio da prefeitura
(http://www.vitoria.es.gov.br/prefeitura/lei-de-acesso-a-informacao#a_lei_acesso_informacao
), uma página com os endereços eletrônicos para acesso aos serviços, outra de perguntas e
respostas frequentes e, ainda, outra contendo o formulário de solicitação de informações
amparadas pela Lei Federal 12.527/2011.
Por meio do Wayback Machine, identificou-se que o atual site Transparência Vitória entrou
no ar em 07 de maio de 2014. O mesmo dispositivo foi utilizado para identificar a versão
anterior do sítio da prefeitura, a fim de verificar ocorrências das informações pesquisadas.
Cabe registrar que, diferentemente da versão atual, a antiga não estava alojada em um subdomínio do sítio da prefeitura e tratava-se simplesmente de uma aplicação feita em linguagem
ASP, alojada em uma pasta do domínio estudado. Em sua versão do dia 28 de março de 2014,
o sítio oferecia menos recursos de informação que a versão atual: alguns serviços online e
modelos de formulários que deveriam ser impressos para solicitação de informações ou
serviços além de um link para uma página interna ao sítio da prefeitura (chamado à época de
Portal de Transparência), com praticamente o mesmo conteúdo da atual Transparência
Vitória, excetuando os links para o acesso à informação.
Em sua versão atual, o sítio da prefeitura contém uma única menção ao controle social e
refere-se à exposição da composição dos conselhos locais de saúde. No sítio Transparência
Vitória, ele sequer é citado. No entanto, como o objetivo do presente trabalho é analisar o
repositório de informações à luz dos conceitos e princípios da Gestão do Conhecimento, essas
ausências serão tratadas adiante.
4. Análise
O Portal de Transparência do Município de Vitória foi lançado com o objetivo de atender às
exigências da Lei de Responsabilidade Fiscal e da Lei de Acesso à Informação. Segundo
informações constantes no próprio sítio, ele visa tornar as ações da Prefeitura de Vitória mais
transparentes, incentivando a participação popular e o controle social.
No sítio, o cidadão tem acesso a um sistema de busca por meio do qual tem-se acesso às
receitas e despesas da administração municipal, a relação nominal de vencimentos dos
servidores, os relatórios de execução orçamentária e da gestão fiscal, contratos, convênios,
além de informações sobre os programas e ações previstas no Plano Plurianual. Não há
qualquer informação efetiva quanto à gestão participativa, que pouco é citada no sítio da
prefeitura. As informações ali prestadas são praticamente as mesmas disponibilizadas à
Controladoria Geral do Município, que tem função de controle interno da gestão municipal.
A gestão participativa é muito mais que isso. A informação é um direito fundamental,
principalmente para exercer a cidadania. Um governo que tenha a preocupação em ampliar
sua permeabilidade à participação popular deve adotar princípios de descentralização de

decisões e amparar a sociedade com instrumentos que permitam formar uma cultura de
controle social, por meio de instrumentos de transparência da gestão pública. Nesse sentido, é
necessário promover a participação por todos os meios possíveis e prover a sociedade dos
instrumentos e conhecimentos necessários, desde a formulação de políticas públicas de
inclusão digital até a formação de conhecimento que permita a avaliação da gestão.
A Lei de Responsabilidade Fiscal está sendo cumprida na capital capixaba. Os conselhos
municipais foram criados e seu funcionamento, explicitados no sítio da Prefeitura, atende às
diretivas propostas pelo governo federal e pela lei. Apesar da constatação, deve-se atentar que
não é objeto do presente trabalho avaliar o funcionamento dos conselhos e, sim, avaliar a
qualidade da informação prestada pela municipalidade. Indicadores da gestão são expostos
nos sítios das secretarias a que pertencem os projetos ou programas. O sítio da transparência
apresenta os valores gastos nestes projetos e programas, mas não explicita a que secretaria
pertencem e nem os indicadores alcançados. Trata-se meramente do aspecto financeiro de
prestação de contas. Nesse sentido, mais uma vez, identifica-se que a lei está sendo cumprida.
A avaliação começa a apresentar resultados negativos quando o estudo é dirigido para a
qualidade das informações prestadas pelo poder público municipal em seu sítio na internet.
Quanto ao acompanhamento do orçamento participativo e das obras e serviços definidos pelos
cidadãos, o sítio informa haver um link para um mapa da cidade, dividido por bairros e
regiões,
com
demandas
aprovadas
e
estágios
das
obras
(http://www.vitoria.es.gov.br/noticia/mapa-facilita-acompanhamento-das-obras-e-servicosdo-orcamento-participativo-8060). Esse link nunca esteve ativo, como se pôde constatar por
meio da ferramenta Wayback Machine e a informação não está disponível em qualquer outro
ponto dos sítios governamentais da esfera municipal. Foram encontradas mais informações
nos sítios federais relativos a alguns programas, como o do Programa Terra, que apresenta o
número de unidades atendidas, elemento totalmente ignorado em termos de divulgação pela
Prefeitura. Nesse caso em particular, a divulgação restringe-se à previsão financeira e à
execução orçamentária em termos gerais sem nenhum detalhamento. Não há, portanto, um
sistema de acompanhamento de projetos e obras, essencial para eliminar as "caixas pretas" de
diversas áreas estratégicas da administração pública.
A forma com que as informações são prestadas demandam um razoável conhecimento no
campo das demonstrações contábeis de receitas e despesas. Ao cidadão comum, a informação
teria mais utilidade se fosse apresentada de forma mais simplificada. Essa medida ampliaria
as condições de participação e intervenção da sociedade. Um exemplo de simplificação
envolve a análise vertical dos dados apresentados, ou seja, da apresentação da participação
percentual dos gastos públicos por tipo de obra. Em lugar de números tabulados de forma
contábil - essenciais para o controle, mas de difícil entendimento - explicitar, por exemplo,
que a prefeitura gastaria X % de seu orçamento em obras de pavimentação. Outra forma de
simplificação envolveria a comparação de gastos com determinadas despesas de um exercício
para com outro.
Tratando especificamente da prática da Gestão da Informação e do Conhecimento, além das
informações prestadas, mesmo que acrescidas daquelas ausentes atualmente, torna-se
necessário estabelecer a constituição de uma base de conhecimento da gestão pública e de
estabelecer instrumentos que permitam pesquisar e formatar as informações de forma que
permitam uma análise criteriosa que possam servir de base para o controle social. Nesse
sentido, o sítio da Prefeitura de Vitória não dispõe de qualquer ferramenta. Assim, não se
pode falar em constituição de uma base de conhecimento e nem de haver ali uma memória
organizacional. Deve-se atentar para o fato de que a divulgação do sítio Transparência Vitória
alerta que tem como objetivo incentivar a participação popular e o controle social. Isso só
pode ser obtido a partir da preparação de uma estrutura que possibilite que o conhecimento

esteja armazenado e facilmente acessível a quem necessitar dele. Nesse caso, o agente
interessado é a sociedade civil.
Mesmo no campo de solicitação de informações pessoais e de serviços públicos, não há um
sistema de controle de processos e de documentos, por meio do qual o cidadão pudesse
resolver remotamente um problema de cunho pessoal ou de acompanhar seu pedido ou
processo. O óbice da confidencialidade já foi amplamente discutido na esfera federal, tendo já
sido encontrado tanto amparo jurídico como tecnológico (por meio da certificação digital) que
garante esse aspecto dos processos ou dos pedidos. Com exceção da consulta à legislação, não
há sistema de acesso ao Arquivo Municipal. Esse sistema seria importantíssimo para acessar a
memória histórica, não só da gestão pública, mas também da municipalidade.
Retornando às informações disponíveis, elas são tratadas na forma de uma descrição geral e
não permitem o acompanhamento detalhado do gasto público, mesmo que o cidadão exporte
as planilhas - funcionalidade disponível nos sistemas instalados - e as guarde em arquivo
pessoal. Vemos, assim, uma falha clara quanto ao modelo adotado, que não trata a informação
de forma adequada a fim de proporcionar uma base de conhecimento que possa servir de
fundação para o controle da gestão pública municipal, conforme divulga o sítio da prefeitura.
Há uma falha de conteúdo e de forma na organização e apresentação das informações
prestadas pelo poder público municipal no que tange aos conceitos de Gestão do
Conhecimento. Mesmo as informações ali presentes não estão organizadas de forma a
embasar um estudo comparativo dos gastos ou das receitas municipais. Outro aspecto que não
foi encontrado refere-se a qualquer forma de avaliação do resultado da gestão a partir de
indicadores que possam medir a satisfação dos cidadãos com os serviços públicos prestados.
Assim, não é possível identificar os pontos fortes e fracos desses serviços e os motivos que
levam à boa ou má avaliação. A ausência desses instrumentos, facilmente implantáveis por
meio do uso da tecnologia da informação, compromete o nível de transparência da avaliação
da gestão. Não foi encontrado uma área onde os usuários pudessem interagir e trocar
informações para, então, somar conhecimentos e experiências.
Identifica-se que a informação disponível está disposta de forma estruturada, mas incompleta,
de forma que serve unicamente para atender os comandos legais de sua implantação. Como o
objetivo final da promoção da transparência não está sendo alcançado, identifica-se uma falha
quanto à disponibilidade da informação e do conhecimento. Assim, todo o ciclo do
conhecimento resta comprometido, pois não há que se falar em sua aquisição, utilização e,
muito menos, reutilização.
O que se observa é que Vitória ainda tem que enfrentar muitos desafios para incorporar a
transparência em um modelo de gestão municipal que privilegie a cidadania e explore o
potencial da tecnologia da informação. Como em outros sítios municipais pesquisados,
identifica-se que as atividades de publicidade e prestação de contas estão mais focadas no
aspecto de ser propaganda da gestão. O sítio, assim, apresenta ser muito mais um instrumento
publicitário que de comunicação institucional. É possível à prefeitura redefinir e reorganizar a
utilização dos meios de comunicação por meio da internet para fornecer informações de fato
úteis e reutilizáveis, com fim de formar efetivamente uma base de conhecimento. Ainda que o
acesso à rede ainda não seja universal, é fundamental tornar mais compreensíveis para o
cidadão comum a elaboração e o acompanhamento da execução orçamentária. Essencial é,
também, implantar um modelo que leve em consideração os princípios e práticas da Gestão do
Conhecimento para atingir o objetivo final da transparência governamental: a formação da
cidadania capaz de promover o controle social da gestão pública.

5 Considerações finais
Garantir o acesso à tecnologia é uma ação importante para a promoção do direito à
informação. A inclusão digital é essencial por isso. Vitória tem disponibilizado telecentros e
áreas com acesso à internet sem fio por todo o município. Essas medidas são parte da solução
para a promoção da cidadania. Deve-se reconhecer que, afora outros aspectos que têm que ser
tratados a fim de se obter a inclusão social, essas medidas são essenciais à promoção da
participação popular na gestão pública. Nesse sentido, também é necessário que o poder
público direcione eficazmente seus serviços e suas informações para a promoção da
transparência para acesso por meio da internet. A gestão das informações prestadas devem ter
como meta promover a transparência e a formação da cidadania com competência para efetuar
o controle social que o Estado Democrático demanda.
O acesso rápido e simples às informações públicas tem um papel fundamental no processo de
participação popular na gestão pública. A partir desses acessos, em um círculo virtuoso,
quanto mais o cidadão possui informação adequada sobre os processos públicos, mais
conhecedor e apropriado das políticas públicas ele se torna, sentido-se, assim, estimulado a
exercer o controle social que lhe cabe. Por isso é tão importante que o Poder Público adote um
modelo de comunicação que priorize as práticas da Gestão do Conhecimento. Sem
informação útil, o cidadão não pode ter uma participação política plena, nem resguardar seus
direitos. No modelo atual adotado pela Prefeitura de Vitória, resta, assim, a lei cumprida, mas
seus fins, à luz da Gestão da Informação e do Conhecimento aplicada à promoção da
cidadania, não foram atingidos.
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