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RESUMO  

 Esta dissertação procura descobrir fatores que sejam relevantes para a 

construção de processos Government-to-Government (G2G) e como estes 

fatores influenciam no sucesso destes processos. Para a realização desta 

pesquisa, utilizou-se de dois casos existentes no Banco Central do Brasil 

(Bacen): i) o caso Bacen x Senado Federal; ii) o  caso Bacen x Poder 

Judiciário. 

 Para este trabalho, utilizou-se a metodologia de estudo de casos 

múltiplos descrita por Robert Yin (2001). Este trabalho analisou separadamente 

cada um dos casos e comparou os resultados obtidos em cada análise. Desta 

forma, esta pesquisa procurou analisar as razões que levaram estes casos a 

obterem resultados tão distintos, apesar dos potenciais benefícios existentes 

em cada um deles. 

 Os resultados obtidos sugerem que três fatores influenciam de forma 

relevante o sucesso de processos G2G: segurança computacional; cultura das 

organizações envolvidas; e capacitação das pessoas envolvidas. Cada um 

destes fatores, conforme averiguado pelos resultados, trazem um conjunto de 

considerações que devem ser observadas pelo administrador público nas 

estratégias de implantação dos processos G2G.  

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

This dissertation seeks to recognize the factors, which are relevant to the 

construction of the processes Government-to-Government (G2G), and how 

these factors influence the success of those processes. For this research, two 

existing cases in Banco Central do Brasil (Bacen) were used: i) the Banco 

Central do Brasil (BACEN) X Senado Federal case; and the Bacen x Poder 

Judiciário case.  

 The framework of this dissertation is based on the methodology of 

multiple study cases described by Robert Yin (2001). This work analyzed 

separately each of the cases and compared the results obtained in each 

analysis. In this way, this research aimed at analyzing the reasons that led 

these cases to gain such distinct outcomes, despite the existing potential 

benefits in each one of them.  

 The obtained results suggest that three factors influence the success of 

G2G processes in a relevant way: computational safety; the culture of the 

organizations involved; and the capacitation of people involved. Each of these 

factors, according to what results showed, bring a set of considerations which 

should be observed by the public administrator in relation to the strategies of 

implementation of G2G processes. 
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INTRODUÇÃO 

 

As relações virtuais dentro da Internet estão se tornando mais presentes 

dentro da vida das empresas brasileiras. Sejam essas relações comerciais ou 

pessoais, fatores como agilidade e diminuição de fronteiras têm atraído a 

atenção do mercado, tornando as empresas mais competitivas. 

Diante disso, muitas empresas têm focalizado seus negócios para relações 

comerciais com outras empresas, utilizando a Internet como meio de 

integração de processos de negócios – Business-to-Business (B2B), 

alcançando uma maior agilidade e um custo mais baixo para seu produto final. 

O volume de negócios dessas relações tem crescido a cada dia, mostrando a 

importância dessa nova forma de comercialização (KORPER e ELLIS, 2000).  

Essa agilidade proporcionada às empresas tem afetado, diretamente, o 

cidadão comum. Este já não tolera mais respostas de longo prazo, dadas em 

semanas, meses ou até mesmo anos, diante de um questionamento seu ou de 

uma necessidade sua (GOUSCOS, MENTZAS e GEORGIADIS, 2001). Esse 

elevado grau de exigência do cidadão começa a atingir diretamente os órgãos, 

fundações e autarquias da administração pública federal brasileira (BANCO 

NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO, 2001). 

Torna-se inevitável, portanto, para esses entes públicos, participar, de 

modo ativo, dessas relações virtuais. Entretanto, essa atuação vai além de 

construir serviços para o cidadão ou para as empresas do mercado. Dentro do 

projeto de governo eletrônico brasileiro, tem-se observado a grande 

concentração de esforços na construção de serviços voltados para o cidadão 
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ou para as empresas (E-GOV, 2000). Esses serviços têm se caracterizado 

como ações isoladas dos diversos componentes da esfera pública. 

Processos de governança tradicional da esfera pública, envolvendo mais 

de um ente, acabam se tornando, muitas vezes, lentos, desgastantes e de alto 

custo, uma vez que estão fundamentados em meios tradicionais, 

principalmente o papel. Ora, se as empresas comerciais descobriram nas 

relações entre si, o grande benefício que a Internet poderia proporcionar, com 

certeza os entes públicos têm, na própria Internet, uma forte possibilidade de 

integração, tornado-os mais ágeis e eficientes, a um baixo custo. Em uma 

época onde os orçamentos públicos estão cada vez mais restritos e a 

sociedade exige da Administração Pública mais eficiência e eficácia, os 

processos organizacionais eletrônicos entre entes governamentais integrados 

através da Internet, chamados de Government-to-Government (G2G), acabam 

se tornando uma solução concreta para este dilema (CANUTO, 2001). 

A maior parte da literatura sobre planejamento de negócios virtuais e 

integração de processos está voltada para a iniciativa privada.  A literatura que 

aborda o planejamento de serviços eletrônicos governamentais, em sua 

maioria, está voltada para serviços que têm, como público-alvo, cidadãos e  

empresas.  

Em um órgão como o Banco Central do Brasil - Bacen, autarquia especial 

atuando diretamente na regulação da economia e do mercado financeiro, este 

problema torna-se ainda mais crítico. Nos últimos anos, o Bacen, assim como 

outros entes públicos, vem passando por restrições orçamentárias e pela 

exigência de maior eficiência e eficácia. Além disso, o Bacen possui 

interligação com vários órgãos governamentais, como o Senado Federal - uma 
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vez que este é responsável por fiscalizar o Bacen -, o Poder Judiciário - ao 

acolher solicitações de pedidos judiciais de informações e bloqueios de contas 

correntes -, a Receita Federal - por ambos serem responsáveis pelo controle 

das exportações -, apenas para citar alguns exemplos. 

A construção de serviços dessa natureza não é uma tarefa fácil, uma vez 

que envolve entes diferentes, com culturas, visões, prioridades e níveis de 

conhecimento distintos. Existem poucos serviços dessa natureza dentro da 

administração pública federal brasileira. A maioria desses serviços se 

concentra entre órgãos, autarquias ou fundações subordinados a um mesmo 

ministério ou ao um mesmo poder. Sendo assim, o foco deste trabalho será um 

estudo de dois casos relativos ao Bacen, abordando a construção de 

processos G2G com outras esferas do poder público, pertencentes a poderes 

diferentes. 

A seguir, será feita uma especificação mais detalhada da problemática 

abordada e a metodologia utilizada neste trabalho. Em seguida, será feita uma 

análise do tema governo eletrônico, abordando, também, outros assuntos 

relevantes para o estudo, como segurança computacional, cultura 

organizacional, capacitação profissional, eficácia e eficiência. A partir da 

apresentação desse referencial teórico, será mostrado o caso de um processo 

G2G entre o Bacen e o Senado Federal, buscando-se analisar os fatores 

decisivos para que o processo não obtivesse os resultados esperados. No 

capítulo seguinte, será analisado um outro caso de processo G2G entre o 

Bacen e o Poder Judiciário, onde serão estudados os fatores que afetaram o 

sucesso desse processo. Por fim, será feito um trabalho comparativo dos dois 

casos, evidenciando-se os fatores que influenciaram esses processos. Serão 
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feitas, também, algumas considerações e análises adicionais, com base no 

estudo múltiplo de casos, verificando-se se as perguntas iniciais foram 

respondidas e se o método de pesquisa foi seguido correta e 

consistentemente. Ao final, são apresentadas algumas recomendações para 

futuras pesquisas. 
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CAPÍTULO I – A PROBLEMÁTICA 

 

 

1.1. Formulação do problema 

Diante da necessidade de pesquisas sobre processos G2G e da pouca 

referência bibliográfica existente, surgem vários questionamentos para o 

administrador público e, em particular, para aquele que trabalha no Bacen, tais 

como: - Que considerações são importantes e devem ser feitas no 

planejamento de um serviço eletrônico integrado com outros entes públicos ? ; 

Quais as principais condicionantes e restrições que devem ser levadas em 

consideração para o sucesso dessa integração ? ; Os fatores críticos de 

sucesso de negócios eletrônicos ligados à iniciativa privada podem também ser 

adotados para o setor público ?  

Esses e outros questionamentos podem ser consolidados através da 

formulação do seguinte problema: “Quais os fatores críticos de sucesso para a 

construção de processos Government-to-Government no Brasil?”. Este 

questionamento será o foco central deste trabalho de pesquisa. 

 

1.2. Objetivos 

 

1.2.1. Objetivo final 

O objetivo final deste trabalho será desenvolver um estudo identificando os 

fatores críticos de sucesso na construção de processos Government-to-

Government (G2G), tendo como base o Banco Central do Brasil, a partir de 
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dois estudos de casos de empreendimentos G2G: um de sucesso e outro de 

fracasso. A comparação das razões do sucesso e do fracasso associadas a 

esse estudo múltiplo de casos responde ao objetivo final da pesquisa. 

 

1.2.2. Objetivos intermediários 

Como objetivos intermediários deste trabalho, destacam-se: 

- Analisar a importância dos processos Government-to-Government 

(G2G) na realidade brasileira; 

- Identificar os principais fatores que devem ser gerenciados pelo 

administrador público brasileiro, na implantação de processos G2G; 

- Investigar como estes fatores influenciam no sucesso ou no fracasso de 

processos G2G, em particular, dentro do Bacen; 

- Elaborar avaliações fundamentando as análises desenvolvidas e as 

conclusões efetuadas, através do estudo múltiplo de casos e apresentar 

as recomendações que se façam necessárias. 

 

1.3. Premissas 

Cada processo G2G apresenta características próprias. Essas 

características irão determinar os fatores críticos de sucesso na construção dos 

mesmos (NICOLAO e OLIVEIRA, 2001). Contudo, é premissa básica deste 

trabalho que três fatores influenciam mais fortemente um processo G2G : 

a) Segurança Computacional: Em um processo B2B, a segurança é um 

fator crítico (FELLESTEIN e WOOD, 2000). Quando o processo de 

negócio baseia-se em G2G, esse fator torna-se ainda mais crítico, uma 

vez que a falha do processo ou uma possível utilização indevida do 
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mesmo pode acarretar enormes prejuízos, principalmente para a 

sociedade brasileira. Dessa forma, entende-se que a segurança deve 

não só atender a integridade dos processos G2G, mas atender a 

requisitos de  acessibilidade e flexibilidade do processo. 

b) Cultura Organizacional: Apesar de todos os participantes de um modelo 

G2G fazerem parte da esfera governamental brasileira, cada órgão, 

fundação ou autarquia tem sua própria cultura. Essa cultura define os 

principais valores de cada organização e, conseqüentemente, dos seus 

processos produtivos. O conjunto dos valores das culturas envolvidas 

deve ser trabalhado de modo a permitir a construção de processos 

integrados (CRUZ, 2000). Sendo assim, a cultura é  um fator relevante 

em processos G2G, à medida que necessita de estratégias específicas, 

de acordo com o grau de aceitação de processos eletrônicos e do grau 

de motivação proporcionado pelos valores intrínsecos do processo, nas 

instituições envolvidas.  

c) Capacitação Profissional: As pessoas envolvidas na construção e 

operacionalização do modelo G2G devem estar capacitadas para esse 

desafio. O despreparo do capital humano pode ocasionar erros e 

comprometer, de forma decisiva, todo o modelo de negócio construído 

(BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO, 2001; E-GOVERNO, 

2001 e ENDLER, 2001). Portanto, a capacitação exige estratégias 

específicas para a divulgação dos conhecimentos técnicos necessários 

e benefícios proporcionados pelo processo G2G.  

Assim sendo, assume-se que essas são as variáveis fundamentais para o 

sucesso de um empreendimento G2G. No decorrer da pesquisa, mostra-se, 
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através do estudo de casos múltiplos, a aderência dessa premissa à realidade 

encontrada. 

Portanto, embora reconheça-se que outros fatores, muitos deles ainda 

desconhecidos, oriundos de questões sociais, tecnológicas, econômicas e 

políticas (STEP), possam influenciar o sucesso ou fracasso de um 

empreendimento G2G, toma-se, como premissa básica, a influência maior da 

Segurança Computacional, Cultura Organizacional e Capacitação dos 

profissionais, para explicação dos resultados. 

   

1.4. Delimitação do Estudo  

Este estudo pretende restringir-se aos principais fatores críticos para 

construção de modelos de governança G2G, onde um dos participantes é o 

Bacen.  

Desse modo, para garantir sua exeqüibilidade, o estudo não abordará 

processos do Bacen com entes governamentais de outros países, mesmo que 

se tratem de outros bancos centrais. A diversidade de culturas seria o principal 

fator que impediria retratar essas organizações.  

Ficarão também fora do estudo, processos com empresas públicas e 

sociedades de economia mista, pois, embora contendo capital público e/ou  

controle acionário governamental, estas empresas possuem algumas 

características distintas dos demais entes, como, por exemplo, o regime 

jurídico que rege os seus funcionários. Fatores como lucratividade e 

diversidade das relações de trabalho impediriam, assim, um estudo mais 

preciso desses fatores críticos, bem como os diversos segmentos de atuação 

dessas empresas públicas.  
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Entes públicos estaduais e municipais não estarão também retratados 

nesse estudo. Esse fator se deve à impossibilidade técnica da apuração de 

dados dos diversos estados e municípios brasileiros, principalmente no que se 

refere à cultura e nível de desenvolvimento tecnológico dos mesmos. 

Estarão fazendo parte, assim, do estudo, os entes públicos da 

administração pública federal brasileira que não tenham sido enquadrados 

acima, isto é, o Poder Legislativo Federal, incluindo Senado e Câmara dos 

Deputados e os Tribunais do Poder Judiciário de esfera nacional.   

O estudo está também limitado a dois estudos de casos, todos relativos ao 

Banco Central, devendo-se considerar as limitações dessa metodologia de 

pesquisa (YIN, 2001). 

 

1.5. Relevância do Estudo 

Para o Bacen, este estudo será de extrema importância, uma vez que 

poderá fornecer subsídios importantes na construção de novos processos e 

modelos G2G, aumentando, assim, as chances de sucesso dessas 

empreitadas. Estes processos representam, para o Bacen, a possibilidade de 

uma maior agilidade nas tomadas de decisão, liberação de funcionários para 

outras atividades críticas e diminuição de custos, possibilitando investimentos 

em outros projetos importantes. 

Dentro da área de gestão, principalmente a gestão pública, esta pesquisa 

poderá contribuir na expansão da expertise brasileira, visto que enfoca áreas 

novas de pesquisa, principalmente o e-Business e o e-Government. Este 

estudo, ao retratar os fatores críticos de sucesso para a construção de 
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processos G2G envolvendo o Banco Central do Brasil, poderá contribuir e ser 

referencial para outros estudos, principalmente retratando relações G2G. 

Estudos que busquem apoiar o desenvolvimento eficiente do governo 

brasileiro acabam tendo, como principal beneficiária, a sociedade brasileira. 

Um governo mais eficiente e eficaz representa maior precisão nas ações a um 

baixo custo. A diferença de custo entre os processos tradicionais e os 

processos digitais pode ser utilizada para investimentos em áreas de infra-

estrutura críticas da sociedade brasileira, beneficiando, assim, o cidadão. 
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CAPÍTULO II – A METODOLOGIA DE PESQUISA 

 

 

2.1. Metodologia de Estudo de Casos Múltiplos 

Para este trabalho de pesquisa, foi adotada a metodologia de estudo de 

caso, como descrita e abordada por Yin (2001). Esta metodologia trata do 

planejamento e condução de estudos de caso simples e múltiplos. Segundo Yin 

(2001), pode-se abordar o estudo de caso como uma estratégia de pesquisa 

para as áreas de estudos organizacionais e de gerenciamento. 

Ainda, segundo Yin(2001), o estudo de caso contribui para o conhecimento 

do fenômeno organizacional e tem sido utilizado em pesquisas em diversas 

áreas, como administração, sociologia e psicologia. Para isso, uma 

característica necessária ao estudo deve ser o entendimento de um fenômeno 

social complexo. O estudo de caso, ainda segundo Yin (2001), permite manter 

uma visão das características significativas de eventos, tais como, ciclos de 

vida de um indivíduo, ou processos organizacionais e gerenciais. 

De acordo com Yin (2001), as principais questões para a definição da 

metodologia são: 

• Como definir o caso que está sendo estudado ? 

• Como determinar os dados relevantes a serem coletados ? 

• O que fazer com os dados, uma vez coletados ? 

Apesar da existência de outras metodologias de pesquisa, cada uma com  

suas vantagens e desvantagens, deve-se justificar, primeiramente, a escolha 

pela metodologia de estudo de caso. 
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Para que se possa adotar ou escolher a metodologia que melhor se 

adeqüe à pesquisa, deve-se fazer o enquadramento de acordo com as três 

condições da tabela 1.7: forma da questão de pesquisa; exigência de controle 

sobre eventos comportamentais; e foco nos acontecimentos contemporâneos. 

Cada uma das três condições está relacionada com cinco tipos de estratégias 

de pesquisa. 

TABELA 1.7: SITUAÇÕES RELEVANTES PARA DIFERENCIAR 

ESTRATÉGIAS DE PESQUISA 

Estratégia Forma da questão 
de pesquisa 

Exige controle 
sobre eventos 

comportamentais ? 

Focaliza 
acontecimentos 

contemporâneos ? 

Experimento Como, por que Sim Sim 

Levantamento Quem, o que, 
onde, quantos, 

quanto 

Não Sim 

Análise de 
arquivos 

Quem, o que, 
onde, quantos, 

quanto 

Não Sim/Não 

Pesquisa 
histórica 

 

Como, por que Não  Não 

Estudo de caso 

 

Como, por que Não  Sim 

Fonte: Yin (2001), p. 24 

De acordo com a tabela acima, o primeiro questionamento a ser feito é a 

forma da questão da pesquisa. Assim, deve-se analisar a melhor aplicação de 

cada uma das formas de pergunta na pesquisa realizada.  

A forma “o que”, segundo Yin (2001), aplica-se quando o tipo de pergunta é 

uma justificativa racional para a condução do estudo de caso exploratório, onde 

o objetivo é desenvolver hipóteses pertinentes e proposições para inquisições 
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adicionais. Vale destacar que, segundo Yin (2001),  a pergunta “o que”, quando 

perguntada como parte de um estudo exploratório, pertence a todas as cinco 

estratégias. 

As questões “como” e “por que” devem ser abordadas em caráter 

exploratório para a utilização em estudos de caso. Isto ocorre, principalmente, 

se as questões necessitam ser traçadas ao longo do tempo, e não somente ser 

tratadas como uma freqüência ou incidência. Portanto, deve-se obter ampla 

informação documental, somada a entrevistas, se o enfoque é no “por que” da 

questão. 

Sendo assim, uma vez que se buscará determinar “como” e “por que” os 

processos G2G dentro do Bacen obtiveram sucesso e fracasso, é 

recomendável a adoção de uma estratégia de estudo de caso explanatório. 

Uma vez que se buscará, ainda, determinar “quais” fatores influenciaram no 

sucesso e no fracasso destes processos, esse estudo de caso terá, também, 

características exploratórias.  

Os outros questionamentos, de acordo com a tabela 1.7, são a exigência 

de controle sobre os eventos comportamentais e o foco nos acontecimentos 

contemporâneos. Segundo Yin (2001), o estudo de caso é preferido no exame 

de eventos contemporâneos, quando os comportamentos relevantes não 

podem ser manipulados. Assim, o estudo de caso, além de técnicas 

empregadas para a estratégia de pesquisa histórica, como: a utilização de 

documentos primários, secundários e artefatos físicos e culturais como fontes 

principais de evidência, acrescenta duas fontes principais de evidência que 

são: a observação direta e a entrevista sistemática. 
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A essência de um estudo de caso, segundo Yin (2001), é esclarecer  

decisões ou grupo de decisões, por que elas foram tomadas, como elas foram 

implementadas, e que resultados foram obtidos. Portanto, um estudo de caso, 

segundo Yin (2001), é uma inquisição empírica que tem as seguintes 

características: 

• Investiga um fenômeno contemporâneo dentro de um contexto na vida 

real;  

• Os limites entre o fenômeno e o contexto não estão claramente 

evidentes;  

• Múltiplas fontes de evidência são utilizadas. 

Sendo assim, uma vez que não há um controle sobre os processos G2G 

em estudo e o fenômeno em estudo trata-se de um acontecimento 

contemporâneo, a metodologia de estudo de caso torna-se ainda mais 

adequada para esta pesquisa (ver tabela 1.7). Além disso, uma vez que se 

buscará elucidar  como foram tomadas as decisões e implementados os 

processos G2G do Bacen em estudo, bem como foram obtidos os resultados, a 

estratégia de estudo de caso ajudará a evidenciar como essas decisões e 

fatores influenciaram no sucesso ou fracasso dos processos. 

Utilizando a taxonomia definida por Yin (2001), optou-se por estudo de 

caso múltiplo com duas unidades de análise: a primeira unidade de análise 

escolhida foi o Sistema de Informações do Banco Central do Brasil aos 

Senadores da República (Bacensenado) e a segunda, o Sistema de 

Atendimento a Solicitações do Poder Judiciário ao Banco Central do Brasil 

(Bacenjud). Sendo assim, para cada um dos dois casos será feita a pesquisa, 

buscando mostrar-se “como” e “por que” cada um dos processos obteve 
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sucesso ou fracasso e quais fatores influenciaram, mais fortemente, a obtenção 

dos resultados. Dessa forma, por dispor de mais de uma unidade de análise, 

evidencia-se que este é um estudo múltiplo de caso, com características 

marcantemente explanatórias e, em menor escala, exploratórias. 

O estudo múltiplo de caso, segundo Yin (2001), proporciona algumas 

vantagens quando comparado ao estudo de caso simples. As provas 

resultantes de casos múltiplos são consideradas mais convincentes, além de 

proporcionar maior robustez à pesquisa, embora exija maior tempo e recursos 

do pesquisador  (YIN, 2001). Ainda, segundo Yin (2001), a utilização de 

projetos de pesquisa de casos múltiplos deve seguir uma lógica de replicação, 

e não de amostragem, e o pesquisador deve escolher criteriosamente os 

casos. Para isso, Yin (2001) sugere a escolha de casos que devam funcionar 

de uma maneira semelhante aos experimentos múltiplos, com resultados 

similares ou  contraditórios. Sendo assim, a escolha da estratégia de estudo de 

casos múltiplos segue um propósito específico que é investigar “como” e “por  

que” os processos G2G Bacensenado e Bacenjud, dentro do Banco Central do 

Brasil, produziram resultados tão contraditórios. 

Deste modo, esta pesquisa será desenvolvida de acordo com o modelo 

abaixo (Figura 1.7). Primeiramente, será feito um desenvolvimento de toda a 

teoria necessária para o estudo. A partir da seleção dos casos e da construção 

do protocolo de coleta de dados, iniciar-se-á a condução do estudo do primeiro 

caso (Bacensenado), fazendo-se um relatório individual deste caso. Em 

seguida, será feito o estudo do segundo caso (Bacenjud), fazendo-se, também, 

um relatório de caso individual. A partir destes relatórios, pretende-se comparar 

os casos dentro de um mesmo protocolo, contribuindo para o enriquecimento 
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da teoria e para o desenvolvimento das implicações da mesma. Por fim, será 

escrito o relatório final – a dissertação – , quando, então, as conclusões e 

recomendações serão elaboradas. 

 

FIGURA 1.7:  MÉTODO DE PESQUISA 
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De acordo com Yin( 2001), as evidências para estudos de caso podem vir de 

seis fontes: 

a) Documentação: Para a utilização nos estudos de caso, a importância 

principal de documentos é confirmar e aumentar as evidências de outras 

fontes. Além disso, os documentos são importantes na verificação de uma 

grafia correta de títulos ou nomes de organizações mencionadas em uma 

entrevista. Os documentos também podem fornecer detalhes específicos 

para confirmar informações de outras fontes de pesquisas e, ainda, 

possibilitar a elaboração de conclusões. Para esta pesquisa, será  feito um 

estudo em documentos do Bacen, como ordens de serviço, contratos de 

convênios, portarias, votos de diretoria, atas de reunião, relatórios 

internos e outros documentos de circulação interna, que ajudarão a 

analisar a inserção dos fatores relevantes identificados, dentro do 

Bacen. 

b) Registros arquivais: são fontes relevantes de informações, principalmente 

sob a forma computadorizada. Uma de suas vantagens é fornecer 

informações precisas e quantitativas. Para este trabalho, será  feita uma 

pesquisa em registros eletrônicos de acesso e de informações dos 

processos Bacenjud e BacenSenado. Além disso, serão estudados 

registros organizacionais como tabelas e orçamentos que estejam 

relacionados a estes processos. 

c) Entrevistas: Considerada por Yin (2001) como uma das mais importantes 

fontes de informação de estudo de caso. Geralmente, as entrevistas são  

fontes essenciais de evidência dentro de um estudo de caso porque, em 

geral, os estudos de caso versam sobre questões humanas e sociais. As 
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entrevistas, dentro deste estudo, servirão de apoio, juntamente com a 

pesquisa documental e bibliográfica, na identificação dos fatores 

relevantes na construção de processos G2G. As entrevistas serão 

feitas, principalmente, com profissionais que gerenciam e 

desenvolveram a construção de processos G2G, além de pessoas 

beneficiadas, diretamente, com esses processos. Sendo assim, para 

cada unidade de análise, serão feitas três entrevistas: a primeira com o 

gerente da área de tecnologia da informação responsável pela 

construção do processo; a segunda, com o gerente da área do Banco 

Central responsável e beneficiada diretamente com o processo 

analisado; a terceira, com um beneficiário direto no processo, no outro 

órgão governamental. No caso do Bacenjud, será feita entrevista com 

um juiz do Tribunal de Justiça do DF e, no caso do Bacensenado, com 

um assessor direto de um senador, em virtude da dificuldade de se 

entrevistar, diretamente, o mesmo. As entrevistas serão 

despadronizadas ou não estruturadas,  não existindo rigidez de roteiro e 

podendo-se explorar, mais amplamente, as questões centrais destes 

processos. 

d) Observação direta: Segundo Yin(2001),  traduz-se em uma visita de campo 

ao local do estudo de caso. Assim, o investigador criará a oportunidade de 

fazer observações diretas. Estas observações servem de evidência em um 

estudo de caso. Evidências observacionais são, freqüentemente, usadas 

no fornecimento de informações adicionais sobre o tópico que está sendo 

estudado. Uma vez que o pesquisador é funcionário do Banco Central, 

será possível efetuar observações diretas dos casos, foco deste trabalho. 



19 

O objetivo das observações diretas será fazer um estudo mais 

aprofundado sobre o funcionamento e a arquitetura desses processos, 

analisando-se quesitos como tecnologia e mão de obra utilizada. Além 

disso, avaliar-se-á, com maior precisão, as vantagens e desvantagens 

destes casos, para o próprio Bacen. 

e) Observação participante: é um modo especial de observação no qual o 

investigador não é meramente um observador passivo. Para isso, o 

observador pode ter uma variedade de papéis dentro de uma situação em 

um estudo de caso e participar nos eventos que estão sendo estudados. 

Apesar do pesquisador ter participado diretamente dos casos estudados 

como membro da equipe de tecnologia que desenvolveu estes processos, -

o que permitiu uma observação ativa dos processos -, este já não se 

encontra mais vinculado a esses casos. Este fato limitará uma observação 

participante mais completa, principalmente, para novas tomadas de 

decisão. 

f) Artefatos físicos: Em Yin(2001), uma fonte final de evidência é o artefato 

físico ou cultural – um aparelho de tecnologia, uma ferramenta ou um 

instrumento, uma obra de arte, por exemplo. Estas evidências físicas 

podem ser coletadas ou observadas como parte de uma visita de campo. 

No caso desta pesquisa, os artifícios físicos consistirão de todas as  

ferramentas tecnológicas necessárias à construção destes processos, 

incluindo computadores, infra-estrutura de redes de computadores e 

codificações dos processos.  
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2.3. Avaliação da Pesquisa 

Depois de feita a pesquisa, uma vez que esta representa um conjunto 

lógico de proposições, segundo Yin (2001), o pesquisador pode avaliar a 

qualidade do projeto, de acordo com alguns testes lógicos. De acordo com Yin 

(2001), os quatro principais testes recomendados para um estudo de caso 

explanatório/exploratório, de forma a garantir a qualidade da pesquisa, são: 

 

a) Validade do Constructo 

Segundo Yin (2001), o investigador deve ter claro dois passos: i) selecionar 

os tipos específicos de mudança que estão sendo estudadas; ii) demonstrar 

que as medidas selecionadas refletem os tipos de mudanças selecionadas. 

Para analisar o sucesso dos casos estudados, estarão sendo avaliados, 

principalmente, o índice de utilização destes processos pelo respectivo público-

alvo, bem como a relação custo/benefício dos processos, proporcionada ao 

Banco Central. A segunda variável buscará avaliar o grau de sucesso destes 

processos para o Banco Central. A primeira variável buscará medir o sucesso 

de cada caso para as demais instituições. Tanto no Banco Central, como nas 

demais instituições envolvidas, também estarão sendo avaliadas a eficiência e 

eficácia proporcionada pelos processos G2G, a fim de avaliar seu sucesso. 

O índice de utilização dos processos pelas demais instituições será 

mensurado a partir dos registros de acesso aos respectivos processos. Estes 

registros de acesso serão obtidos através dos logs dos servidores web 

utilizados pelos processos. 

A relação custo/benefício dos processos proporcionada ao Banco Central 

será mensurada comparando o custo de uso do processo – no caso do 
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BacenJud uma solicitação judicial e no caso do BacenSenado uma consulta 

feita por um senador – aos benefícios proporcionados, como maior agilidade. 

Definido o valor desta relação, ela será comparada a obtida através de 

processos tradicionais, para avaliar-se os benefícios para o Banco Central. 

A eficiência destes processos será avaliada através de seus custos, do seu 

ciclo de tempo e da qualidade proporcionada, principalmente em termos de 

segurança.  Estes três fatores serão comparados a processos tradicionais para 

mensurar o grau de eficiência proporcionado por estes processos. Já a eficácia 

será avaliada através dos resultados esperados e efetivamente atingidos para 

cada processo, como, por exemplo, o índice de utilização do mesmo. 

 

b) Validade Interna 

O investigador deverá determinar, precisamente, o relacionamento entre os 

eventos a serem estudados. Em pesquisas para estudo de caso, onde 

deduções sobre os eventos ocorrem todo o tempo, as perguntas necessárias à 

perfeita relação causal devem ser criteriosamente estudadas. Para estes 

casos, estarão sendo analisadas, principalmente, as relações entre algumas 

variáveis, de modo a determinar sua influência no sucesso de cada caso como: 

- Relação entre eventos de capacitação e índice de utilização dos 

processos G2G estudados. Esta relação será feita utilizando-se 

análise estatística, e buscando-se comparar o índice de utilização 

dos processos G2G por algumas instituições, antes e depois da 

ocorrência de um evento de capacitação. 

- Relação entre o índice de aceitação/utilização de processos 

eletrônicos e o índice de utilização dos processos G2G estudados. 
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Para isso, será feita uma classificação das instituições que se 

relacionam com o Banco Central, de acordo com o grau de 

aceitação/utilização de processos eletrônicos. As instituições serão 

classificadas em alta, média e baixa, de acordo com a relação entre o 

número de processos informatizados e o total de processos de 

trabalho. Após isso, será feita uma classificação das instituições, de 

acordo com o índice de utilização dos processos G2G, em alta, 

média e baixa. Qualificadas as instituições nestes dois quesitos, 

estes serão comparados para analisar o seu grau de correlação. 

- Relação entre os valores representados pelos processos G2G para 

cada organização e seu grau de utilização. Será feito um 

levantamento dos valores que os processos G2G estudados 

representam para cada instituição. Em seguida, será feita uma 

análise do grau de aceitação destes valores nas instituições. A partir 

disto, será feita uma comparação entre as instituições que possuem 

alto grau de aceitação dos valores proporcionados, com as 

instituições que mais utilizam os processos G2G estudados. 

- Relação entre o grau de acessibilidade e flexibilidade proporcionada 

pela tecnologia de segurança e o índice de utilização dos processos. 

Para cada processo estudado, será mensurado o grau de 

acessibilidade, mensurado através do número de locais possíveis de 

acesso, e o grau de flexibilidade do processo, mensurado através do 

número de maneiras possíveis de se trabalhar. Mensuradas estas 

variáveis para cada processo, elas serão comparadas aos índices de 
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utilização global de cada processo, para avaliar a relação entre estas 

variáveis. 

 

c) Validade Externa 

Diz respeito ao fato de que os resultados do estudo realizado podem ou não 

ser generalizados além do estudo analisado, ou seja, seus resultados podem 

ser extrapolados para outro caso similar não estudado. Assim, Yin (2001) 

valida a abordagem de um estudo de caso como sendo realizada através da 

generalização analítica e não na estatística, como é o caso da pesquisa de 

investigação. Neste estudo, estarão sendo estudados os mesmos fatores para 

dois casos distintos dentro do Bacen, de modo a proporcionar uma maior 

validade externa da pesquisa para outros casos dentro do Bacen.  

Além disso, generalizações analíticas, à luz da teoria apresentada, poderão 

permitir a validade externa destes casos para outras instituições. Estas 

generalizações serão reforçadas dentro da pesquisa, pelo fato de se adotar 

uma estratégia de estudo múltiplo de casos. Dentro desta estratégia, sob a luz 

de uma mesma estrutura teórica, serão analisados os fatores que levaram dois 

casos, dentro de uma mesma instituição, a produzirem resultados tão distintos. 

 

d) Confiabilidade 

Implica em que se um outro pesquisador, mais tarde, seguir os mesmos 

procedimentos descritos, conduzindo o mesmo estudo de caso, obterá os 

mesmos resultados. Para este estudo, estará sendo utilizado protocolo para 

documentação dos procedimentos adotados. A explicitação destes 
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procedimentos aparecerá ao longo deste estudo sempre que se fizer 

necessário explicitar a maneira como um resultado foi obtido.  



25 

CAPÍTULO III - REFERENCIAL TEÓRICO 

 

 

3.1. Tecnologia Internet 

Após a Segunda Guerra Mundial, o mundo moderno foi polarizado em 

duas grandes potências: os Estados Unidos como líder e ícone do capitalismo 

e a União Soviética, representando, em mesmo nível, o comunismo.  A disputa 

entre essas duas grandes potências extrapolava uma mera disputa ideológica, 

chegando, mesmo, a uma disputa bélica não declarada (FELLESTEIN e 

WOOD, 2000). 

Para isso, os Estados Unidos organizou uma aliança com outros países 

capitalistas influentes dentro do contexto mundial. Esta Aliança culminou com a 

criação da OTAN (Organização do Tratado do Atlântico Norte). Essa aliança 

tinha como principal objetivo criar uma cooperação entre esses países para 

combater o “inimigo” comunista (FELLESTEIN e WOOD, 2000). Dentre as 

resoluções dessa nova organização, sob a coordenação do Departamento de 

Defesa Norte-americano, foi criada uma agência para  projetos de pesquisa 

avançada denominada ARPA  - Advanced Research Projects Agency 

(AMOR,2000). 

Um dos propósitos desta agência era a criação de uma rede interligando 

os vários computadores dos países que constituíam a OTAN, com o objetivo de  

compartilhar informações de natureza científica, acadêmica e, principalmente, 

militar, o que levou à criação da ARPANet (KORPER e ELLIS, 2000). 

Gradualmente, o Departamento de Defesa dos Estados Unidos foi permitindo a 
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participação de usuários e computadores comerciais, transformando essa rede 

no que hoje se conhece como Internet (FELLESTEIN e WOOD, 2000). 

 

3.1.1. A Internet: o quinto paradigma na tecnologia da informação 

Por volta da década de 1950, surgiram as primeiras máquinas de 

automação e computação que vieram revolucionar o mundo da pesquisa. 

Cálculos e processos levavam meses ou até anos para serem concluídos. A 

possibilidade de erro no resultado obtido era muito grande. Com a criação e 

utilização de grandes máquinas para efetuar esses trabalhos, os resultados 

eram obtidos em poucas semanas, dias ou, até mesmo, horas ou minutos. Não 

só a diminuição do tempo era um fator relevante, mas a margem de erro do 

resultado obtido foi diminuída sensivelmente. Através destas máquinas, o 

pesquisador passou a focar sua força de trabalho muito mais no estudo e 

análise do problema, do que na resolução de cálculos. Surgiu, assim, o 

primeiro paradigma dentro da tecnologia da informação (FELLESTEIN e 

WOOD, 2000). 

Na década de 1960, a evolução dessas máquinas passou a permitir que 

grandes empresas e corporações pudessem utilizá-las em seus processos de 

negócio. Isto foi devido à criação dos grandes computadores (mainframes) e 

dos primeiros grandes sistemas de computação, criando o segundo paradigma. 

Essas empresas passaram a ter uma grande vantagem competitiva em relação 

às demais, passando a ser um fator crítico de sucesso, paras grandes 

empresas, ter um sistema computacional para o seu negócio (FELLESTEIN e 

WOOD, 2000). 
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A evolução tecnológica dos computadores culminou com o surgimento 

dos primeiros computadores pessoais, conhecidos mais popularmente como 

PCs (Personal Computer). Estes computadores revolucionaram a tecnologia da 

informação, pois permitiram não só o acesso, a processos computacionais, das 

pequenas e médias empresas, como, também, das pessoas comuns, 

revolucionando o estilo de vida da sociedade. Houve uma grande difusão da 

cultura computacional, surgindo o terceiro grande paradigma da computação 

(FELLESTEIN e WOOD, 2000). 

Os computadores pessoais passaram a integrar-se utilizando as 

tecnologias de redes de computadores. Isto permitiu criar sistemas de 

informação com um alcance mais amplo. Geralmente, existe uma máquina que 

disponibiliza algum serviço computacional, sendo denominada de servidor, e 

uma outra máquina que se utiliza desse serviço, sendo denominada de cliente. 

A esse tipo de arquitetura, deu-se o nome de cliente-servidor, transformando-

se no quarto grande paradigma (FELLESTEIN e WOOD, 2000). 

Contudo, o grande paradigma que está revolucionando não só a própria 

ciência da computação, mas, também, os valores sócio-econômicos e a 

maneira de pensar e de agir das pessoas é a Internet. Através da Internet, 

empresas, organizações e pessoas de todo o mundo passam a estar 

interligadas (FELLESTEIN e WOOD, 2000). A informação passou a ser mais 

difundida através da Internet, gerando uma verdadeira onda de hiper-

informação (AMOR,2000). A Internet gerou uma cultura própria, diferente da 

cultura regional de cada país (AMOR, 2000). Para as empresas, a competição 

entre estas passou a não ser mais limitada pela localização física dos 

concorrentes (KALAKOTA e ROBISON, 1999). A comodidade e agilidade 
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passaram a ser fatores determinantes para a comercialização de produtos e 

serviços na Internet (KALAKOTA e ROBISON, 1999). 

Esses fatores têm levado a Internet a uma taxa de crescimento que vem 

surpreendendo os especialistas, conforme demonstra o gráfico a seguir: 

FIGURA 3.1.1A: TEMPO QUE CADA TECNLOGIA LEVOU PARA ATINGIR 50 

MILHÕES DE PESSOAS 

Fonte: Korper e  Ellis, 2000 

 

Observa-se, pelo gráfico, que, enquanto o rádio levou 38 anos para atingir 

50 milhões de usuários, a televisão aberta levou 13 anos, a TV a cabo 10 anos 

e a Internet somente 5 anos (KORPER e ELLIS, 2000). Alguns poderiam 

afirmar que esses números poderiam ter pouca significância, tendo em vista 

que o rádio, assim como os outros meios de comunicação, foram inventados 

em uma época em que a população mundial era bem menor. Porém, a Internet 

mostra uma taxa de crescimento surpreendente, mesmo analisando-se o 

alcance em termos de percentuais de população. Ao comparar-se o 

crescimento da Internet com outros produtos, mesmo que não sejam de 

comunicação, observa-se sua relevância, conforme o gráfico a seguir: 
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FIGURA 3.1.1B: NÚMERO DE ANOS QUE CADA TECNOLOGIA LEVOU 

PARA ATINGIR 25% DA POPULAÇÃO NORTE-AMERICANA 
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Fonte: Korper e  Ellis, 2000 
 

Observa-se, através do gráfico, que a Internet levou apenas 7 anos, a 

partir de sua abertura em 1991, para atingir 25% da população americana. Este 

tempo é bem inferior ao de outros produtos, como telefones celulares, 

inventados em 1983, os quais levaram 13 anos. Comparando-se com meios de 

transporte, como o avião, inventado em 1903, e o automóvel, inventado em 

1886, que levaram respectivamente 64 e 55 anos, o crescimento da Internet 

torna-se ainda mais notório. Até um produto como a eletricidade, inventada em 
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1873 e considerada, hoje, como de primeira necessidade, levou 46 anos 

(KORPER e ELLIS, 2000). 

 

3.1.2. Principais serviços da Internet 

Conceituar a Internet como uma arquitetura de computadores e 

equipamentos interligados mundialmente seria reduzi-la a um mero 

componente físico. Ou ainda, defini-la como um enorme banco de dados 

espalhado por todo mundo seria limitar todo o seu potencial (KORPER e 

ELLIS, 2000). 

Além de poder ser tudo que foi afirmado acima, a Internet é, antes de 

tudo, um canal de informações através do qual são oferecidos vários serviços 

(RAMALHO, 1997). Estes possibilitam a aproximação de pessoas, bem como a 

construção de grandes sistemas de informação (RAMALHO, 1997). Entre os 

principais serviços da Internet estão: 

 

a) WWW 

A definição oficial descreve a World Wide Web como uma "iniciativa de 

busca de informação hipermídia a longa distância visando dar acesso a um 

vasto universo de documentos" (apud NIB, 2002). O que o projeto World Wide 

Web (WWW, W3) fez foi permitir que usuários em redes de computadores, 

através de um método de acesso compatível, pudessem acessar inúmeras 

mídias de maneira simples. Usando uma interface chamada Mosaic, o projeto 

Web mudou a maneira das pessoas verem e criarem informação (RAMALHO, 

1997).  
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A Web se utiliza de uma tecnologia denominada  hipertexto, como meio 

de interação com os usuários. O hipertexto é, basicamente, o mesmo que um 

arquivo de texto eletrônico, contendo, porém,  ligações dentro do mesmo para 

outros documentos (RAMALHO, 1997).  

Em um sistema hipertexto, existem um ou mais documentos relacionados 

a um documento hipertextual. Estes novos documentos, por sua vez, podem ter 

ligações e conexões com outros documentos. Estas ligações são denominadas 

na Internet de links. Dessa maneira, links hipertexto, chamados de hyperlinks, 

podem criar uma complexa "teia" (web) virtual de conexões (NIB, 2002).  

Assim, a hipermídia é um hipertexto com links, não somente para outros 

documentos, mas para outras formas de mídia, como sons, imagens e filmes. 

Na hipermídia, os hipertextos podem conter, dentro de si, estas outras mídias 

(RAMALHO, 1997).  

A história da Web começou em março de 1989, quando Tim Berners-Lee 

do CERN (uma organização européia de pesquisadores de física em altas-

energias) propôs o projeto Web com objetivo de permitir o transporte efetivo de 

pesquisas e idéias através da organização (NIB, 2002). Uma tecnologia deste 

tipo era objetivo do CERN há muitos anos, uma vez que seus membros 

localizam-se em diversos países (NIB, 2002).  

Meses após a proposta original do CERN, o NCSA (National Center for 

Supercomputing Applications) iniciou um projeto para criar uma interface para o 

projeto Web (NIB,  2002). O objetivo principal do NCSA era apoiar a 

comunidade científica a produzir um software amplamente disponível e não 

comercial. Assim, iniciou-se o desenvolvimento de uma interface versátil, 
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multiplataforma para o World Wide Web e a chamaram de Mosaic - o primeiro 

navegador (browser)  WWW, tal qual se conhece atualmente (NIB, 2002).  

Atualmente, existem inúmeros outros browsers disponíveis, como o 

Internet Explorer, Netscape, Opera, etc. Existem versões para as mais diversas 

plataformas, como Sun, Silicon Graphic, PC (Microsoft Windows), Macintosh, e 

outros computadores rodando várias outras formas de UNIX, como o LINUX 

(NIB, 2002).  

A Web funciona segundo o modelo cliente-servidor (RAMALHO, 1997). 

Um servidor Web é um programa cujo propósito principal é servir os 

hiperdocumentos para os clientes, quando requisitado (NIB, 2002). Um cliente 

Web é um programa que faz a interface com o usuário, geralmente um 

browser. Este programa realiza os pedidos de hiperdocumentos a um servidor 

especificado pelo usuário (NIB, 2002).  

A linguagem que os clientes e servidores Web usam para se comunicar é 

chamada de HTTP - HyperText Transfer Protocol (RAMALHO, 1997). Os 

clientes e servidores Web precisam "falar" essa linguagem a fim de permitir, 

respectivamente, o recebimento e envio de  hiperdocumentos (NIB, 2002). O 

termo "World Wide Web" é freqüentemente usado para referir-se ao conjunto 

de redes de computadores que "falam" HTTP (NIB, 2002).  

A linguagem padrão que a Web usa para criar e reconhecer 

hiperdocumentos é o HTML - HyperText Markup Language -, que é uma 

derivação do SGML - Standard Generalized Markup Language -, um padrão 

utilizado para formatação de documentos (RAMALHO, 1997). Os documentos 

HTML são  arquivos no padrão ASCII, com códigos de formatação sobre o 
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layout do hiperdocumento e com seus respectivos hyperlinks (RAMALHO, 

1997).  

 

b) Correio Eletrônico (e-mail) 

Função que permite a troca de mensagens pessoais entre usuários da 

Internet.  Funciona como um endereço virtual, que é composto da identificação 

do usuário e da instituição através do qual o usuário recebe a mensagem 

(RAMALHO, 1997) 

O endereço do correio eletrônico é dividido em duas partes:  

w Na primeira parte vem a identificação do proprietário do e-mail (pessoa 

física, jurídica, etc.), seguida do símbolo @ (at em inglês).  

w Em seguida, vem a segunda parte do endereço, na qual consta a 

identificação na Internet da instituição que hospeda a caixa do correio deste 

usuário. Por exemplo: aacneto@uol.com.br.  Neste exemplo, a primeira parte 

(aacneto) corresponde à identificação do usuário na instituição que hospeda o 

e-mail. A segunda parte (uol.com.br) corresponde à identificação da instituição 

na Internet. 

Mesmo que o destinatário da mensagem não esteja conectado à Internet, 

a mensagem enviada através do serviço de e-mail ficará aguardando na 

instituição do destinatário, até que este faça conexão à rede e solicite à 

instituição as mensagens que lhe foram enviadas (RAMALHO, 1997). 

 

c) FTP 

O serviço FTP - File Transfer Protocol -  permite a cópia de arquivos 

eletrônicos entre máquinas que estejam interligadas através da Internet. Se 
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uma pessoa deseja acessar o conteúdo de um arquivo, localizado em outra 

máquina, basta fornecer o endereço de domínio. Para isto,  tal máquina deve 

disponibilizar o  serviço de FTP. A leitura e/ou gravação de arquivos só é 

possível caso esta máquina possua as corretas configurações (RAMALHO, 

1997). 

Em geral, existem duas formas de utilização deste serviço: download e 

upload. Download significa copiar arquivos do computador que disponibiliza o 

serviço de FTP, para o computador que deseja obter uma cópia de um arquivo, 

disponibilizado pelo computador servidor de FTP. Upload significa a 

transferência de um arquivo de um computador que deseja disponibilizar uma 

cópia de um arquivo eletrônico, para um computador que disponibiliza o serviço 

de FTP. Assim, este arquivo poderá ser copiado por outros usuários 

(RAMALHO, 1997). 

 

3.2.  Segurança na Internet 

Conectar-se à Internet pode criar um ambiente de inúmeras oportunidades  

para uma empresa, mas também gerar vários riscos potenciais de segurança 

(FELLESTEIN e WOOD, 2000). A maioria das empresas focaliza apenas os 

equipamentos e programas necessários a impedir que crackers - especialistas 

que têm por objetivo invadir sistemas causando prejuízos - e vírus de 

computador - programas que têm por objetivo danificar sistemas - tenham 

acesso aos  sistemas de informação corporativos .    

Entretanto, o conceito de segurança vai além dos crackers e vírus de 

computador. Segurança consiste em manter o e-Business funcionando 

perfeitamente 24 horas por dia, 7 dias por semana, englobando problemas de 
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acessos não-autorizados, mal funcionamento de sistemas, entre outros 

(KORPER e ELLIS, 2000). 

Estudo feito pela Módulo Consultoria, empresa especializada na área de 

segurança para a tecnologia da informação, mostra que os riscos de segurança 

estão fora e dentro da companhia (RÔÇAS, 2000). Segundo esse estudo, as 

principais ameaças à segurança são vírus de computador (ameaça externa) e 

funcionário insatisfeito (ameaça interna), conforme mostra o gráfico a seguir. 

 

FIGURA 3.2.: PRINCIPAIS AMEÇAS PARA OS COMPUTADORES 
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 Analisando-se o gráfico, observa-se que a maioria das ameaças de 
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segurança a uma organização são internas, provavelmente ocasionadas por 

uma má condução na política interna de segurança. Já as ameaças externas  

podem ser amenizadas através de algumas ferramentas técnicas, dentre elas o 

firewall, proxy, criptografia,  assinaturas digitais e certificados digitais (KORPER 

e ELLIS, 2000).  

 

a) Firewall 

Em termos simples, um firewall é uma máquina que possibilita a 

comunicação da rede interna da empresa com a Internet. O objetivo do firewall 

é proteger a rede interna de acessos indesejáveis de usuários externos 

(AMOR, 2000). 

Ele também provê meios que permitem filtrar informações que são 

transmitidas na rede (algumas vezes denominado de datagramas ou pacotes 

de rede). O filtro de pacotes do firewall examina para onde o pacote está indo e 

que tipo de informação ele contém. Assim, ele possibilita verificar se a política 

de segurança definida permite o envio de informações para aquele destino, e 

se o tipo de informação contido pode entrar ou não na rede interna. 

Assim, o firewall permite, dentro da política de segurança: 

• Prevenir acessos não-autorizados; 

• Bloquear tráfego de informações externos, para dentro da rede, de 

computadores da organização; 

• Filtrar tráfego de informações não-requisitadas; 

• Construir diários de acesso e segurança, denominados de logs; 

• Monitorar o trânsito de informações; 

• Garantir definições da política de segurança. 
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Entretanto, vale destacar que o firewall não é uma ferramenta para 

solucionar todos os problemas de segurança. Existem certos problemas de 

segurança para os quais o firewall é absolutamente ineficaz, como (KORPER e 

ELLIS, 2000) : 

• Inexistência de política de segurança; 

• Tráfego de informações que não passam pelo firewall; 

• Vírus externos; 

• Roubo de informações por usuários autorizados. 

O primeiro passo, antes de se implantar uma ferramenta de firewall, deve 

ser planejar a política de segurança. O processo de planejamento é, 

freqüentemente, o que consome mais tempo e recursos financeiros. É onde se 

decide quem terá acesso a quais informações, quais recursos e quais 

máquinas podem ser acessadas e o que deve ser monitorado. 

 

b) Servidor proxy 

Um servidor proxy funciona como um intermediário entre uma rede segura 

e uma rede não-segura. A maior parte dos produtos firewall de mercado já 

oferecem capacidades de proxy. Com esta ferramenta, pode-se monitorar 

informações como, por exemplo, quem está acessando determinado site. Se 

necessário, pode-se prevenir que funcionários da empresa acessem 

determinados sites da Internet. Por exemplo, pode-se permitir que os 

funcionários acessem o site da Universidade de Brasília cuja URL é 

http://www.unb.br. Entretanto, pode-se bloquear qualquer acesso que se faça 

de dentro da empresa ao site da revista Playboy no endereço 

http://www.playboy.com.br.  
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Essa ferramenta possibilita, também, o armazenamento interno das 

páginas web que são mais acessadas pelas pessoas da organização. Se, em 

determinada instituição financeira, acessa-se com freqüência o site do Banco 

Central do Brasil (http://www.bcb.gov.br), o servidor proxy dessa organização 

pode fazer um armazenamento das páginas do site do Banco Central que 

estão sendo acessadas. Desse modo, quando qualquer funcionário da 

instituição financeira solicitar uma página que já foi acessada, ele não 

necessitará acessar o servidor web do Banco Central, diminuindo assim o 

tempo de resposta para os usuários da instituição. 

 

c) Encriptação  

Encriptação é um método para embaralhar informações ou dados enviados 

e/ou recebidos, os quais só poderão ser interpretados por quem possuir o 

conhecimento da chave necessária. Encriptação e descriptação requerem o 

uso de informações comuns, como chaves ou algoritmos-chave para 

embaralhar e desembaralhar as informações (AMOR, 2000). 

Criptografia é, assim, um método prático para proteger informações 

transmitidas eletronicamente. Contratos, documentos e outras informações 

transitam através da Internet. Com a ameaça dos crackers, escutas telefônicas, 

competidores e intrusos desonestos, um método para embaralhar dados, 

quando armazenados no sistema ou durante a transmissão eletrônica, é 

fundamental. 

Os principais métodos e ferramentas de mercado para encriptar dados são: 

• Encriptação por chave simétrica (ou única): Oferece uma única chave 

para encriptar e descriptar informações. Este método trabalha bem 
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quando o transmissor e o receptor da informação acertam entre si,  

antes do tempo, a chave a ser usada.  

• Encriptação por chave assimétrica (ou pública): Requer duas chaves 

distintas, uma (pública) para encriptar  e outra (privada) para descriptar  

a informação. A chave pública, facilmente distribuída, é usada somente 

para encriptar a informação e não se pode usá-la para descriptar. 

Somente quem possui a chave privada, complementar, pode descriptar 

a informação (KORPER e ELLIS, 2000). 

• Algoritmos de encriptação e descriptação: Dois algoritmos são 

amplamente usados para encriptação por chave pública: O algoritmo 

Rivest, Shamir e Adleman (RSA) e o algoritmo Diffie e Hellman. O 

algoritmo RSA gera, aleatoriamente, um número primo muito grande, 

como chave pública. Em seguida, o algoritmo relaciona a chave pública 

com outro número primo grande, que funcionará como a chave privada. 

O ponto forte do algoritmo está baseado na dificuldade de achar os 

fatores primos de um número inteiro muito grande (FELLESTEIN e 

WOOD, 2000). 

• Pretty Good Privacy (PGP): é um programa gratuito para encriptar e 

descriptar, baseado em chave pública, que pode ser copiado da  URL 

http://www.pgp.com. Versões comerciais também estão disponíveis. O 

programa criará automaticamente chaves públicas e privadas e 

distribuirá essas chaves através de máquinas servidoras públicas na 

Internet. Suporta a maior parte dos pacotes de e-mail e permite 

encriptação e descriptação de dados e arquivos. Além disso, oferece os 

algoritmos RSA e o de Diffie e Hellman. 
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d) Assinaturas Digitais 

A assinatura digital substitui a assinatura à mão, como comprovação de 

identidade de uma pessoa. São utilizadas quando documentos ou correios 

eletrônicos são enviados através da Internet.  As assinaturas autenticam o 

autor e/ou receptor de um documento (FELLESTEIN e WOOD, 2000). 

Esta técnica pode ser usada para implementar serviços onde não pode 

ocorrer risco de negação de autoria, fator essencial para assegurar transações 

eletrônicas. No caso das soluções de e-Business, é utilizada como prova de 

autenticidade. Esta forma de autenticidade digital está tornando-se confiável 

mundialmente (FELLESTEIN e WOOD, 2000). 

A assinatura digital oferece, também, prova de origem, prova de entrega, 

prova de envio e prova de transporte eletrônico. Uma assinatura digital oferece 

provas válidas da identidade do transmissor e do receptor da informação 

(FELLESTEIN e WOOD, 2000).  

 

e) Certificados Digitais 

Um certificado digital funciona como uma carteira de identidade digital 

que serve para provar que o web site é realmente o que diz ser. Empresas 

emissoras de certificados digitais são como cartórios que podem atestar e 

autenticar uma assinatura (TURBAN, LEE, KING e CHUNG, 2000). As 

empresas emissoras de certificados digitais geralmente são reconhecidas 

mundialmente. O certificado digital serve também para encriptar as 

informações entre o servidor web de uma instituição e os computadores que 

estão acessando este computador. Para isso, utiliza-se a tecnologia de 
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encriptação de dados através de uma conexão segura, denominada 

tecnicamente de SSL - Secure Socket Layer. Esta tecnologia impede que as 

informações transitadas sejam vistas por terceiros (TURBAN et al., 2000). 

Esta tecnologia é recomendável para as empresas que possuem um 

website e coletam informações privadas de seus clientes. Informações privadas 

referem-se não só a números de cartões de crédito, mas todo tipo de 

informação que comprometa a privacidade dos clientes (TURBAN et al., 2000). 

Para uma empresa que mantém um site de comércio eletrônico, ou qualquer 

outro tipo de transação ou processo eletrônico através de um website, o uso de 

um certificado digital é essencial para obter credibilidade (TURBAN et al., 

2000).  

 

3.3. Cultura Organizacional 

Segundo Smircich (1983) o conceito de cultura vem passando por um 

processo de evolução, abandonando uma visão meramente mecanicista, onde 

era vista como forma de realização de tarefas, para uma visão comportamental. 

Já outros autores, como Schein (1992), definem cultura organizacional como 

“um conjunto de pressupostos básicos compartilhados que o grupo aprendeu 

conforme resolvia seus problemas de adaptação externa e integração interna, e 

que funcionou bem o suficiente para ser considerado válido e, portanto, ser 

ensinado a novos membros como uma maneira correta de perceber, pensar, e 

sentir em relação a problemas” (SCHEIN,1992).  

A visão proposta por Schein (1992) procura destacar que a cultura de 

uma organização vai além do seu comportamento e dos valores conscientes. 
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Para Schein (1992), existe um conjunto de pressupostos subjacentes, que 

explicam as percepções, sentimentos e atitudes. 

Para Tavares (1991), alguns elementos são importantes na abordagem 

da cultura organizacional. 

 

a) Valores 

Dentro de uma organização, valores são os padrões de comportamento que 

estabelecem aquilo que a organização necessita para obter um bom 

desempenho (TAVARES, 1991). Estes valores compartilhados estão 

relacionados a: 

- Sentimentos de sucesso pessoal: São analisados de acordo com a 

intensidade com que os indivíduos e a organização conseguem 

compartilhar interesses comuns (TAVARES, 1991). 

- Comportamento organizacional: Pode ser analisado de acordo com o 

comprometimento que existe entre a organização e o indivíduo, e deste 

com a organização (TAVARES, 1991). 

- Comportamento ético: É analisado pelo grau de interesse comum entre 

os valores organizacionais e os valores pessoais de seus membros 

(TAVARES, 1991). 

 

b) Crenças e Pressupostos 

São considerados os elementos centrais da cultura de uma organização. 

São criados através da resolução de problemas coletivos. Quando um 

problema é resolvido, satisfazendo o coletivo, sua solução é considerada válida 



43 

e correta pela organização. Empresas com alto desempenho organizacional 

utilizam este tipo de linguagem (TAVARES, 1991). 

 

c) Símbolos 

Têm a função de representar comprometimentos fundamentais dos 

indivíduos com a organização. Os símbolos estão freqüentemente presentes 

nas histórias de heróis, construindo um conjunto de significados comunicativos. 

Estes significados são objetos que despertam o comportamento das pessoas, 

sendo resultado de um conjunto de características dos indivíduos, ao longo da 

construção da cultura organizacional (TAVARES, 1991). 

 

3.4. Capacitação Profissional 

 Capacitação pode ser entendida como o processo de tornar uma pessoa 

habilitada para o desempenho de uma função ou tarefa. O processo de 

capacitação consiste em qualificar uma pessoa para obter um bom 

desempenho em um determinado trabalho (DALMAU, 2002). 

 A capacitação profissional tem sido utilizada pelas organizações não só 

para atrair, reter ou motivar seus funcionários mas, principalmente, para 

obtenção de melhores resultados organizacionais (DALMAU, 2002). O 

processo de capacitação permite que o profissional sinta-se co-responsável 

pelo sucesso ou fracasso da empresa (DALMAU, 2002). Contudo, falhas na 

capacitação de um indivíduo  para o exercício de uma atividade podem causar 

problemas como (DALMAU, 2002) :   

- Acidentes de trabalho; 

- Desperdício de material; 



44 

- Máquinas e equipamentos danificados; 

- Conflitos e desentendimentos com colegas e chefes; 

- Produtos ou serviços de baixa qualidade; 

- Custos altos; 

- Reclamações variadas. 

Um boa estratégia de capacitação profissional contribui para a elevação 

da produtividade e eficiência de uma organização (DALMAU, 2002). A 

importância da capacitação profissional dentro de uma organização torna-se visível 

quando se consegue implementar e associar à estratégia corporativa, as 

competências críticas necessárias para cada profissional desempenhar 

perfeitamente suas funções, dentro da cultura organizacional vigente (DALMAU, 

2002). 

O processo de capacitação profissional deve abordar quatro aspectos para 

que este atinja os objetivos desejados (CHIAVENATO, 1999):  

- Aquisição de conhecimentos: Consiste em aumentar o grau de 

conhecimento dos indivíduos sobre a organização, produtos/serviços, 

processos de trabalho, políticas, diretrizes, regras e regulamentos 

(CHIAVENATO, 1999); 

- Desenvolvimento de habilidades: Após a aquisição dos conhecimentos 

necessários, torna-se necessário habilitar os indivíduos a trabalhar e 

utilizar estes conhecimentos. Esta etapa engloba tanto a habilitação para a 

execução e operação de tarefas, boas práticas de utilização do 

conhecimento, manejo de equipamentos como novas habilidades de 

trabalhar as informações (CHIAVENATO, 1999). 

- Desenvolvimento de atitudes: Consiste em modificar e desenvolver 

comportamentos, de modo a conseguir maximizar as atitudes positivas 
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dentro da organização.  Este aspecto também incorpora questões de 

conscientização e sensibilização das pessoas para os assuntos críticos da 

organização (CHIAVENATO, 1999). 

- Desenvolvimento de conceitos: Busca elevar o nível de abstração das 

pessoas da organização, a fim de desenvolver idéias e conceitos que 

possam beneficiar a mesma. Este aspecto procura dar às pessoas uma 

visão mais ampla sobre o trabalho e a organização (CHIAVENATO, 1999). 

 

3.5. Eficiência e Eficácia  

 Alguns autores, como Siqueira (2002), definem o termo eficiência como 

a economicidade relativa de um processo, ou seja, diz-se que um processo é 

mais eficiente do que outro em duas situações: i) o novo processo produz a 

mesma quantidade de produtos, consumindo menos recursos; ii) com a mesma 

quantidade de recursos, o novo processo produz uma maior quantidade de 

produtos que o anterior (SIQUEIRA, 2002). 

 Entretanto, o conceito de eficiência vai além disso. Além das situações 

citadas anteriormente, diz-se que um novo processo é mais eficiente que outro 

quando: i) o novo processo produz a mesma quantidade de produtos, 

consumindo os mesmos recursos, só que em menor tempo; ii) Com os mesmos 

recurso e no mesmo tempo, o novo processo  produz a mesma quantidade de 

produtos, mas com uma qualidade bem maior; iii) O novo processo produz um 

produto inovador (HEEKS, 1999).  

 Um dos potenciais indicadores da eficiência de um processo, dentro de 

uma empresa, é o confronto entre as receitas e despesas (SIQUEIRA, 2002). 

Entretanto, observar somente este indicador é reduzir esse indicador de 



46 

performance a uma visão contábil. Um melhor indicador para um processo 

eficiente seria a elevação da diferença entre o valor agregado pelo processo e 

o custo deste processo (MARINHO e FAÇANHA, 2002).  

 Para alguns autores, eficiência pode ser caracterizada em dois tipos 

(MARINHO e FAÇANHA, 2002): 

a) Eficiência absoluta: definida pelo estabelecimento de patamares 

mínimos aceitáveis de desempenho e produtividade. Estes 

patamares mínimos podem ser estabelecidos através de metas 

desejáveis, geralmente baseados em critérios definidos por um 

avaliador da eficiência (MARINHO e FAÇANHA, 2002). 

b) Eficiência relativa: estabelecida por meio de comparações com a 

totalidade ou partes específicas de um sistema, o qual é usado como 

referência. Esta comparação visa amenizar os efeitos das 

desigualdades externas existentes entre os processos. Um destes 

efeitos seria a característica sócio-político-econômica de uma região 

(MARINHO e FAÇANHA, 2002).  

Enquanto a eficiência objetiva avaliar os modos pelo qual um processo é 

feito, a eficácia procura avaliar os resultados decorrentes do processo. A 

eficácia trata de escolher a solução mais correta para um determinado 

problema ou necessidade. Sendo assim, a eficácia é definida pela relação 

entre resultados pretendidos por um processo e os resultados realmente 

obtidos (KRZYZANOWSKI, 2001). 
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3.6. e-Government 

Com a grande  difusão da Internet e, principalmente, com a enorme 

proliferação do e-Business, governos de todo o mundo têm se defrontado com 

novos desafios. As mudanças tecnológicas e de relacionamento têm 

pressionado governos a se adaptarem rapidamente ao novo paradigma da 

Internet (FELLESTEIN e WOOD, 2000). 

Cidadãos e empresas que já se beneficiam do e-Business buscam em  

órgãos governamentais a mesma velocidade e qualidade de serviço que 

encontram na Internet. Na era das transações eletrônicas, onde não é mais 

preciso se deslocar fisicamente, já não se concebe serviços realizados ou 

solicitados em pilhas de papéis ou outro meio físico, demorando, muitas vezes, 

meses ou anos para serem feitos (ENDLER, 2001). 

Além disso, os volumes das transações eletrônicas feitas através da 

Internet são cada vez maiores (FELLESTEIN e WOOD, 2000). Entretanto, 

muitos governos ainda não definiram como cobrar os impostos e taxas que são 

devidos por essas transações, principalmente quando esse serviço é realizado 

entre países. Por exemplo, como cobrar o imposto de um produto vendido em 

uma empresa do Caribe, sabendo-se que o comprador realizou a compra no 

Brasil, mas mandou entregar na  Inglaterra ? E como taxar serviços que não 

existem fisicamente, como um provedor de informações, sem que haja uma 

sonegação fiscal ? Perguntas como estas estão sendo discutidas por 

legisladores, tributaristas e especialistas da área de e-Business (CANUTO, 

2001). 
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Governos do mundo todo se vêem, hoje, obrigados a fazer muito mais, com 

muito menos. Grandes estruturas de alto custo já não são mais admitidas. 

Aquisição de produtos e serviços por um custo acima do mercado apenas 

prejudicam o cidadão, em vez de lhe prover benefícios (BANCO NACIONAL 

DE DESENVOLVIMENTO, 2001). Por isso, governos têm procurado outros 

governos e fornecedores internacionais. Esta colaboração é desejável de modo 

a reduzir custos de ineficiências internas e incrementar oportunidades para o 

cidadão (BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO, 2001). 

Surge, então, a necessidade do governo passar, diante desse novo 

quadro, de mero espectador para agente ativo, regulador, bem como 

participante das novas relações eletrônicas (BANCO NACIONAL DE 

DESENVOLVIMENTO, 2001). 

 

3.6.1. Aspectos Gerais 

O impacto das relações governamentais através da Internet terá um 

impacto equivalente às relações de negócio pela Internet, e-Business 

(SYMONDS, 2000). Segundo Symonds (2000), a próxima revolução da Internet 

depois do e-Commerce e do e-Business, será o e-Government. Desse modo, 

conhecer essa nova revolução é fundamental para as mudanças que virão. 

Para esse trabalho, considerar-se-á e-Government como “um conceito 

emergente que objetiva fornecer ou tornar disponível informações, serviços ou 

produtos, através de meio eletrônico, a partir ou através de orgãos públicos, a 

qualquer momento, local e cidadão, de modo a agregar valor a todos os 

stakeholders envolvidos com a esfera pública” (ZWEERS e PLANQUÉ, 2001).  
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 O e-Government também pode ser visto como um sistema integrado de 

objetivos políticos, procedimentos  organizacionais, informação e tecnologias 

de informação, operando dentro da administração pública e contribuindo para o 

cumprimento da missão do ente público (GOUSCOS, MENTZAS e 

GEORGIADIS, 2001).  O e-Government, de forma direta ou indireta, tem como 

foco de suas ações os cidadãos que a administração pública tem de servir. 

Apresenta-se sobre a forma de administração eletrônica interna,  colaboração 

eletrônica com empresas parceiras, serviços eletrônicos para cidadãos e 

empresas, entre outros (GOUSCOS, MENTZAS e GEORGIADIS, 2001).  

Com o papel do governo na Internet, obtêm-se o panorama das relações 

eletrônicas, como mostra a tabela a seguir. Observa-se nessa tabela que, na  

última coluna, estão localizadas as formas de relações eletrônicas que têm, 

como um dos agentes, um ente governamental. 

 

TABELA 3.6.1: TAXONOMIA DE RELAÇÕES ELETRÔNICAS 

Fonte: Almeida (2000) 

Considerando somente as relações onde existe um ente governamental 

participando, obtêm-se as seguintes formas de relações: 
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a) Business-to-Government: Nesse tipo de modalidade de relação eletrônica, o 

agente que oferece o serviço ou produto é uma empresa, enquanto que o 

agente que o está adquirido é algum ente governamental. Um exemplo desse 

tipo de relação é uma compra direta internacional feita por um órgão público, 

através da Internet, de um produto que não existe em seu país. Outro exemplo, 

mais concreto, seria o site Comprasnet (http://www.comprasnet.gov.br). Nesse 

site, várias empresas inscrevem-se para participar de licitações e outras 

modalidades de compra do governo federal. Entre essas modalidades, existe a 

de Pregão Eletrônico, onde o governo diz o que deseja comprar e as empresas 

ofertam as propostas de negócio. 

b) Government-to-Business: É a situação inversa da anterior. Nesse caso, o 

agente que oferece o serviço ou produto é um ente governamental, enquanto o 

agente que o adquire é uma empresa. Um caso desse tipo de relação seria a 

emissão de certidão negativa de débitos de tributos e contribuições federais, 

disponível no site da Receita Federal para pessoas jurídicas 

(http://www.receita.fazenda.gov.br). Através do site, não só pode ser feita a 

emissão da certidão, como também, verificar-se a validade de uma certidão 

apresentada. 

c) Citizen-to-Government:  Nesse tipo de modalidade de relação eletrônica, o 

agente que propõe o serviço ou produto é o cidadão e o agente que o aceita ou 

adquire é um ente governamental. Um caso desse tipo seriam as audiências 

públicas eletrônicas, onde o cidadão propõe ao governo alguma instrução 

normativa sobre determinado assunto e, baseado nessa proposta, o governo 

decreta uma instrução normativa. 
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d) Government-to-Citizen: A situação aqui é a oposta do item c. O agente que 

disponibiliza o serviço ou produto é o ente governamental e o cidadão adquire 

esse produto ou serviço. Um exemplo desse modelo seria a declaração de 

imposto de renda de pessoa física feita no Brasil. Nesse caso, o governo 

disponibiliza um software através do qual o cidadão pode fazer a sua 

declaração de renda e entregá-la via Internet à Receita Federal. Depois de 

entregue, caso haja alguma restituição a receber, o cidadão pode, através do 

site da Receita, acompanhar se sua restituição já está disponível na rede 

bancária ou não. 

e) Government-to-Investor: Nessa relação, o agente que disponibiliza um 

produto ou serviço é um ente governamental e o que o adquire é um investidor. 

O padrão especial de disseminação de dados, estipulado pelo FMI, seria um 

exemplo dessa relação. Através da adesão a esse padrão, os governos 

disponibilizam informações socio-econômicas do país, provendo informações 

padronizadas aos investidores que subsidiam suas decisões (ver 

http://www.bcb.gov.br/ingles/sdds/templ_i.htm). 

f) Investor-to-Government: É a relação onde o investidor disponibiliza um 

produto ou serviço e um ente governamental adquire esse produto ou serviço. 

Um exemplo dessa situação seria, por exemplo, linha de financiamento 

disponível no site  de uma instituição financeira, direcionado a prefeituras de 

um  país. 

g) Government-to-Government: Nesse tipo de relação, tanto o agente que 

disponibiliza o serviço ou produto, como o que o adquire são entes 

governamentais. Um exemplo desse modelo, seria o sistema de informações 

disponibilizado pelo Banco Central do Brasil ao Senado Federal, bem como o 
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sistema de pedidos judiciais disponibilizado, também pelo próprio Banco 

Central, ao Poder Judiciário. Esses casos serão estudados, mais adiante, nesta 

dissertação. 

A disponibilização de serviços eletrônicos por parte de entes 

governamentais possibilita um grau maior de agilidade, em comparação com 

serviços tradicionais (GOUSCOS, MENTZAS e GEORGIADIS, 2001). Serviços 

de saúde e licenciarnentos de veículos, por exemplo, podem ser oferecidos ou, 

pelo menos, agilizados através da Internet (WASHTENAW COUNTY, 2002). 

No caso dos EUA, por exemplo, muitos dos serviços eletrônicos 

oferecidos possibilitam ao cidadão uma agilidade significativa. A compra da 

casa própria - todo cidadão americano ou imigrante legalizado que comprove 

renda tem acesso ao financiamento - pode ser feita, em poucas semanas, com 

um mínimo de burocracia. Todas as informações necessárias sobre os 

procedimentos estão na Internet. As páginas relacionadas às devoluções 

financeiras do Tesouro Americano são as mais visitadas. Em geral, estão 

relacionadas com diferenças de pensões para aposentados, cálculos de 

reajustes, juros da casa própria, entre outros exemplos (TAQUARI, 2000). 

Para os processos G2G, o benefício da agilidade torna-se ainda mais 

acentuado. Em processos tradicionais, a principal interface entre entes 

governamentais é algum meio físico, geralmente papel. Além disso, poucas 

entidades dispõem de convênios e parcerias que as permitam trocar 

informações eletronicamente e integrar fluxos de trabalho. Através dos 

processos G2G, os entes públicos podem substituir a interface em papel por  

interface eletrônica, evitando que trâmites de correio e "carimbos" afetem a 

velocidade do processo. Um visão dos processos de forma integrada permite 
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descobrir atividades que estejam sendo feitas de forma redundante por ambos 

os entes. Como será visto nos estudos de casos, a diminuição de tempo de 

processos intergovernamentais pode chegar a 80%. 

O governo pode, também, usar a tecnologia da Internet para aumentar 

sua produtividade e a eficácia da administração pública (BARBET e 

COUTINET, 2001). Um exemplo disso, é o uso de meios eletrônicos pelo 

governo norte-americano, para elevar a eficácia da política pública de 

segurança contra o terrorismo (SOTERO, 2001). 

Em muitas situações, a eficácia dos processos G2G é fortemente 

influenciada pela agilidade do processo. Uma vez que esses processos 

permitem ganhos de velocidade, a eficácia de uma ação pública é elevada. A 

troca de informações eletrônicas através da Internet entre secretarias de saúde 

municipais/estaduais e o Ministério da Saúde permite a construção de ações 

mais coordenadas e precisas, otimizando os recursos públicos. A agilidade 

dessa troca de informações e a integração de processos entre os órgãos de 

saúde podem ser vitais para que se evite que uma epidemia se espalhe por 

todo país (DATASUS, 2001). 

A transformação das ações governamentais em direção a uma 

automação eletrônica torna essas ações mais rápidas e baratas. O baixo custo 

dessas ações advém, principalmente, dos custos reduzidos na manutenção 

desses serviços ao longo do tempo. Além disso, a criação de novas ações 

pode permitir que outros custos possam ser diminuídos, como é o caso do 

pregão eletrônico (JOIA & ZAMOT, 2002). No estado do Alaska, EUA, o custo 

de registro de um veículo foi reduzido de $7.75 para $0.91(ATALLAB, 2001). 
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A redução de custos é outro potencial benefícios dos processos G2G. 

Uma vez que entes governamentais estão integrados através de processos 

eletrônicos, os custos necessários para a manutenção da infra-estrutura de 

interface entre os mesmos são reduzidos drasticamente. Os custos de 

instalações físicas, materiais de escritório e recursos humanos, necessários 

para o controle e comunicação entre órgãos, são inferiores quando 

comparados a processos eletrônicos tradicionais. 

  

3.6.2. Casos de e-Government pelo Mundo 

A colaboração entre governo e iniciativa privada é, sem dúvida, o primeiro 

passo no desenvolvimento de novos caminhos para servir qualitativamente à 

população (E-GOV, 2000). Dentro desse contexto, verificam-se vários casos de 

iniciativas de diversos governos, a fim de proporcionar ao cidadão um 

diferencial de qualidade na prestação de serviços. 

 

3.6.2.1. O Projeto I-form do Governo Britânico (http://www.ukonline.gov.br) 

Toda semana, aproximadamente 10.000 pessoas, na Grã-Bretanha, 

iniciam seu próprio negócio. Mas antes de serem consideradas legalmente 

autônomas, essas pessoas devem se registrar em vários departamentos 

governamentais e preencher um grande número de formulários. Esta 

inconveniência está terminando com a implantação do projeto Formulários 

Inteligentes (I-form) para o registro de autônomos na Internet (MICROSOFT, 

2001). 

O projeto I-form iniciou-se quando três órgãos governamentais britânicos 

produziram folhetos e formulários em conjunto para que, assim, as pessoas 



55 

não tivessem que procurar informações em mais de um local. Os 

departamentos, então, começaram a analisar meios para que o cidadão 

preenchesse os formulários na Internet e os transmitisse para o departamento 

apropriado.  Ao mesmo tempo,  a Unidade Central de Tecnologia da 

Informação (CITU) estava procurando fazer uma experiência com um 

formulário eletrônico usando certificados e assinaturas digitais (UKONLINE, 

2002). 

A CITU identificou, primeiramente, os formulários governamentais que, 

provavelmente, o cidadão teria que preencher quando quisesse montar seu 

negócio. Esse formulários foram condensados em um trabalho conjunto, já 

subordinado aos três órgãos citados anteriormente. Desse modo, o projeto I-

form foi lançado (http://www.ukonline.gov.br). Este projeto pioneiro permitiu 

uma melhoria significativa no serviço ao cidadão. 

 

3.6.2.2. O Projeto Cristal da França (http://www.cristal.net) 

As primeiras aplicações do projeto Cristal representam uma 

descentralização dos serviços orientados ao público. É uma combinação de 

televisão, telefone e computadores conectados por uma estrutura de fibra ótica, 

para criar uma rede regional de alto fluxo (MICROSOFT, 2001). 

O primeiro serviço do projeto, uma intranet integrando vários municípios, 

chamada Récital, está em operação desde setembro de 1997. Reda, uma rede 

educacional, veio a ser o segundo serviço do projeto Cristal, entrando em 

funcionamento em setembro de 1999 (CONSEIL REGIONAL MIDI-

PYRENEES, 2002). 



56 

O Conselho Geral e dois departamentos do governo da Alsácia escolheram 

a empresa Telal para executar o desenvolvimento da engenharia do projeto 

Cristal. Com os parceiros Cap Gemini, Bull, Tonna Electronique e Microsoft, a 

companhia é responsável pelo estudo, implementação e execução de 

diferentes teleserviços (MICROSOFT, 2001). 

O site experimental da Alsácia é vasto e complexo, e envolve inúmeras 

tecnologias, bem como um grande número de usuários e serviços. A rede 

Récital conecta mais de 40 municípios da região e é a maior fonte de 

informações legais e administrativas; um lugar para conhecer e trocar opiniões 

e experiências. Participantes podem acessar a Récital na web, através de um 

kit de conexão que garante segurança de acesso e confidencialidade na troca 

de informações. A Reda provê às escolas regionais um conjunto de 

ferramentas de comunicação de alta tecnologia. Serviços de telemedicina são, 

também, oferecidos (CRISTAL, 2001).  

 

3.6.2.3. A Rede do Cidadão da Bavária, Alemanha (http://www.bayerninfo.de) 

Na Alemanha, o servidor web do governo do estado da Bavária está em 

operação desde 1995, fornecendo informações pública pontuais. Servidores 

adicionais têm sido continuamente implantados por ministérios e outras 

instituições estatais e interligados com o servidor web central do governo 

(BAYERINFO, 2002). 

Contatos por e-mail com o presidente do ministério, o chanceler do estado 

e outros ministros têm sido possíveis desde 1997. A Bayernnetz, uma rede de 

dados de alta velocidade e performance para universidades alemãs e 

autoridades administrativas, foi expandida no fim de 1998, para uso não 
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comercial por cidadãos e pequenas e médias empresas. Essa expansão 

tornou-se possível com o envolvimento de parcerias (MICROSOFT, 2001). 

A nova Rede do Cidadão da Bavária objetiva familiarizar, rapidamente, a 

população, com a sociedade da informação e gerar uma alta demanda por 

serviços modernos de telecomunicação, como Internet e e-mail. 

Aproximadamente 80 associações de rede de cidadãos têm sido criadas para 

garantir o estabelecimento de base de dados com informações regionais 

(BAYERINFO, 2002). 

 

3.6.2.4. O Ministério do Trabalho e Seguridade Social da Itália 

(http://www.minwelfare.it) 

Sobre a pressão da modernização, o Ministério do Trabalho e Seguridade 

Social da Itália está incrementando a automação dos seus processos de 

trabalho, tornando a informação mais acessível para o público e reconstruindo 

toda a sua organização (MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE 

SOCIALI, 2002). 

O Ministério está organizado em sete escritórios centrais, dezenove 

escritórios regionais e noventa e um escritórios provinciais. Entre suas funções 

principais estão: mediação na renovação de contratos coletivos de trabalho, 

controle de organizações de pensão e controle de cooperativas (MINISTERO 

DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI, 2002). 

Todo o trabalho de escritório é organizado por projeto, uma característica 

não usual para administrações públicas. ”Nosso escritório tem tarefas 

estratégicas”, explica Emilio Simonetti, um ministro oficial e gerente editorial do 

projeto do site Internet (MICROSOFT, 2001).  
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A introdução de um projeto de rede de computadores para o serviço ao 

cidadão, dentro do Ministério do Trabalho Italiano, significou reorganizar os 

processos de trabalho para ser mais eficiente e moderno. Os projetos 

empreendidos pelo escritório tiveram, como ponto de partida, a construção de 

uma plataforma de comunicação, tanto para os funcionários, como para o 

público (MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI, 2002). 

Esta é a premissa que conduziu à construção do  site do Ministério do 

Trabalho da Itália. A implementação do site (http://www.minwelfare.it) está 

alinhada com o suporte ao projeto de criação de um “centro nervoso digital” 

para escritórios centrais e periféricos do ministério (MINISTERO DEL LAVORO 

E DELLE POLITICHE SOCIALI, 2002). Simonneti (MICROSOFT, 2001) diz, “no 

passado, a computação era vista como um sinônimo de automação de 

processos de trabalho existente. A construção do projeto LIS, entretanto, está 

baseada na profunda reengenharia da organização ministerial, que poderia 

dificultar a sua realização usando rotinas tradicionais. O site é uma importante 

parte do nosso projeto. “ 

O site contém informações públicas sobre a organização do ministério, 

pessoas a contactar, novidades em contratos de trabalho, reformas na lei de 

pensões e informações de incentivos de financiamento e trabalho. Uma seção 

é dedicada a oportunidades de trabalho na Itália e na Europa (MINISTERO 

DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI, 2002). O impacto é imediato,  

devido à grande capacidade de troca de informações entre os escritórios do 

Ministério. Os funcionários, mesmo distantes, podem contactar-se com outros, 

diariamente, além de enviar e receber documentos eletrônicos, em tempo real. 

Isso diminui o tempo improdutivo na pesquisa e na troca de informações 
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através de papel (MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI, 

2002). 

 

3.6.3. Experiências no Governo Brasileiro 

Em relação à utilização da Internet dentro do governo brasileiro, observa-

se, de modo geral, que boa parte dos órgãos, autarquias, fundações e 

empresas públicas já dispõem de web sites. Entretanto, verifica-se que poucos 

desses web sites oferecem algum serviço de valor agregado, seja para o 

cidadão comum, para as empresas ou para outros entes do governo brasileiro 

(E-GOV, 2000). 

Nota-se, nesses web sites governamentais, que muitos não passam de 

repositórios eletrônicos onde são disponibilizadas informações sobre a própria 

instituição ou alguns relatórios relativos à sua área de atuação. Poucos 

oferecem consultas em tempo real às suas base de dados ou algum serviço 

que permita uma maior interação com a própria instituição (E-GOV, 2000). 

Contudo, existem algumas instituições que oferecem serviços com valor 

agregado. A qualidade desses serviços contribui para a melhoria de vida do 

cidadão e agilidade na ação do Estado e, por isso, acabam se tornando um 

referencial, não só para outras instituições públicas brasileiras como, também, 

para instituições de outros países (E-GOV, 2000). Entre estas instituições, 

destacam-se a Receita Federal, a Empresa de Correios e Telégrafos e o 

Ministério da Previdência Social, conforme mostrado a seguir.  
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a) Receita Federal (http://www.receita.fazenda.gov.br)  

A  Secretaria da Receita Federal, órgão do Ministério da Fazenda, é uma 

instituição que tem oferecido ao cidadão e às empresas, serviços de valor 

diferenciado.  Muito desses serviços são devidos à parceria existente entre a 

Receita Federal e o Serviço Federal de Processamento de Dados  - Serpro (E-

GOV, 2000). 

O serviço de maior destaque da Receita Federal é, sem dúvida, a 

declaração de imposto de renda de pessoa física pela Internet. Há alguns anos, 

inúmeros cidadãos brasileiros enfrentavam uma longa maratona no início de 

cada ano para preencher um extenso formulário em papel, onde se fazia 

necessário efetuar inúmeros cálculos. Esses formulários, depois de 

preenchidos, deveriam ser entregues em postos da Receita Federal, onde, 

muitas vezes, enfrentava-se longas filas. Depois de entregues, uma extensa 

equipe digitava as declarações para que as mesmas fossem processadas 

pelos computadores da Receita (E-GOV, 2000). 

Através do programa de declaração de ajuste anual, disponibilizado 

gratuitamente para download no site da Receita, conforme observado na figura 

a seguir,  o cidadão passou a ter uma ferramenta onde não mais era 

necessário efetuar inúmeros cálculos. Este programa, sozinho, já possibilita 

uma grande diminuição nos erros das declarações. Além disso, esse programa 

possibilita que as declarações possam ser entregues em meio digital, o que 

também diminui, significativamente, a carga de trabalho de digitação dos 

formulários em papel. Com o programa Receitanet, o cidadão passou a ter a 

opção de entregar a sua declaração através da Internet. Isto possibilitou ao 

contribuinte a comodidade de não mais enfrentar filas para entregar sua 
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declaração e, à Receita, a diminuição dos custos com os meios magnéticos e 

do número de erros ocasionados por meios magnéticos danificados. 

 

FIGURA 3.6.3A: IMAGEM DO WEB SITE DA RECEITA FEDERAL EM 02 DE 

MARÇO DE 2001 

 

 

b) Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (http://www.correios.com.br) 

A Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos poderia, a princípio, sofrer 

impacto negativo em seus lucros com difusão da Internet, principalmente com a 

substituição das correspondências tradicionais pelo e-mail. Porém, o Correios 

percebeu que existe um grande número de pessoas que não possuem acesso 

à Internet e um outro grupo com acesso à Internet, necessitando contactar 

aquelas pessoas que não possuem acesso (E-GOV, 2000). 

Aproveitando a sua capilaridade através do país, o Correios está 

oferecendo serviços de telegrama e carta via Internet, através do seu web site, 

conforme observado na figura a seguir. Através desses serviços, uma pessoa 
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que possua acesso à Internet pode enviar uma carta ou telegrama a qualquer 

pessoa no país, através do site dos Correios. Para tal, basta informar o 

conteúdo da correspondência, o endereço do destinatário e o endereço do 

remetente. Depois de gerada, a correspondência é armazenada em uma cesta. 

Ao final do processo, o usuário paga todas as correspondências desejadas, 

através de cartão de crédito. 

 

FIGURA 3.6.3B: IMAGEM DO WEB SITE DA EMPRESA DE CORREIOS E 

TELEGRÁFOS EM 01 DE MARÇO DE 2001 

 

 

c) Ministério da Previdência Social (http://www.previdenciasocial.gov.br) 

A Previdência Social Brasileira possui uma importância relevante, não só 

pelo seu aspecto social, mas, principalmente, pelos números significativos que 

a caracterizam. Com 18 milhões de beneficiários, recolhimento de 3 milhões de 

empresas e 5 milhões de contribuintes individuais, a divulgação de informações 
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de forma rápida, bem como a automação de processos, têm impacto 

significativo nos custos e na eficácia de suas ações (E-GOV, 2000). 

A divulgação de informações através de seu web site, conforme a figura 

abaixo, ocorre desde 1996, quando através de um trabalho conjunto da 

Dataprev – Empresa de Processamento de Dados da Previdência Social – e o 

Ministério da Previdência, foram disponibilizadas informações sobre estatísticas 

da Previdência Social (E-GOV, 2000). 

 

FIGURA 3.6.3C: IMAGEM DO WEB SITE DO MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA 

SOCIAL EM 03 DE MARÇO DE 2001 

 

 

Os serviços evoluíram, culminando com a oferta direta a segurados e 

contribuintes. Entre os principais serviços destacam-se o cálculo de 

contribuições em atraso, o recebimento de pedidos de Certidões Negativas de 

Débito (CND), o fornecimento de histórico de benefícios e o acompanhamento 

de processos de concessão de benefícios. 
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Os próximos projetos dentro do Ministério da Previdência Social 

contemplam a introdução de serviços de auto-atendimento e a unificação de 

serviços e informações no site da Previdência Social. 

 

3.6.4. Government-to-Government e o foco da pesquisa 

Observando-se os exemplos apresentados, verifica-se que a grande 

maioria dos esforços estão sendo direcionados para implantação de serviços 

ao cidadão e a empresas. Contudo, existe um grande número de serviços que 

podem ser oferecidos a outras instituições governamentais, trazendo benefícios 

indiretos para cidadãos e empresas. 

Os benefícios advindos da integração entre entes governamentais, 

através dos processos G2G, incluem redução de custos operacionais e 

eficiência, como será visto nos estudos de casos dos próximos capítulos. 

Contudo, a implantação destes processos necessita de estratégias que devem 

observar os fatores que influenciam fortemente esta integração, como será 

abordado nesta dissertação. 

Existem poucos serviços dessa natureza dentro da administração pública 

federal brasileira. A maioria desses serviços se concentra entre órgãos, 

autarquias ou fundações subordinados a um mesmo ministério ou ao um 

mesmo poder. 

Sendo assim, o foco deste trabalho é o estudo de dois casos dentro do 

Banco Central do Brasil, autarquia especial do Ministério da Fazenda. O Banco 

Central do Brasil foi escolhido por existirem processos G2G com outros entes 

públicos não subordinados a um mesmo poder constitucional. 
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No próximo capítulo, será apresentado o caso de um sistema de 

informações oferecido pelo Banco Central do Brasil ao Senado da República. 

Dentro desse caso, será estudado como alguns fatores, levantados através 

desta dissertação, influenciaram o processo de modo a que este não 

alcançasse os resultados esperados. Em seguida, será apresentado o caso 

relativo à nova sistemática de pedidos judiciais que o Banco Central do Brasil 

está oferecendo ao Poder Judiciário. Nesse caso, será mostrado como uma 

atuação de modo diferenciado, em relação aos fatores levantados 

anteriormente, proporcionou a essa nova sistemática alcançar os resultados 

esperados.  

Em ambos os estudos, serão analisadas questões como necessidades 

motivadoras, construção das soluções e vantagens para os entes públicos e 

para a sociedade brasileira. Posteriormente, será feita uma análise comparativa 

consolidada dos casos e, por fim,  serão apresentadas conclusões e 

recomendações para estudos futuros relativos ao tema em questão. 
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CAPÍTULO IV - CASO BACEN X SENADO 

 

4.1. Momento Histórico 

Em janeiro de 1999, devido a inúmeros fatores econômicos, o Banco 

Central do Brasil, na época presidido por Francisco Lopes, teve que fazer uma 

desvalorização cambial do real frente ao dólar americano. Dentro do planejado, 

previa-se uma desvalorização gradativa do real. Contudo, essa desvalorização 

não foi suficiente para segurar as pressões do mercado financeiro, já que o 

país dispunha de poucas reservas internacionais.  

O resultado foi que o real acabou sofrendo uma desvalorização superior a 

50% perante o dólar americano. Esse percentual foi muito mais do que se tinha 

planejado, gerando um clima de instabilidade. Algumas instituições financeiras 

e investidores perderam milhões de dólares, uma vez que apostavam que essa 

desvalorização não iria ocorrer. A possibilidade da volta da inflação parecia 

iminente. 

Diante dessa situação, a equipe econômica do governo brasileiro, na 

pessoa do Ministro da Fazenda à época, Pedro Malan, optou por inúmeras 

medidas, entre elas, a substituição de Francisco  Lopes por Armínio Fraga, na 

presidência do Banco Central. Outras medidas tomadas foram a elevação das 

taxas de juros praticadas pelo Banco Central, com o objetivo de impedir o 

aumento do índice de inflação e a negociação com o Fundo Monetário 

Internacional (FMI) de uma linha de crédito que permitiria ao Brasil ficar mais 

robusto financeiramente, para se prevenir contra ataques especulativos. 



67 

Para que essa linha de crédito fosse liberada, foi negociado entre o 

Governo e o FMI um conjunto de metas que o país deveria atingir nos próximos 

anos. Para isso, o FMI seria informado de alguns índices da economia 

brasileira para acompanhar o desempenho do país. Esses índices seriam um 

reflexo de como o governo brasileiro estaria conduzindo as reformas 

necessárias que permitiriam ao país ficar mais sólido economicamente. 

Esse acordo, depois de formulado, teve que ser aprovado pelo Senado 

Federal Brasileiro, segundo ordena a Constituição Federal Brasileira. Durante o 

processo de aprovação, esse acordo sofreu algumas críticas de senadores que 

fazem parte do bloco que se opunha politicamente ao governo e, até, de alguns 

senadores que apoiavam o governo. Mas, mesmo com algumas controvérsias, 

o acordo foi aprovado. 

Em uma atitude política de mostrar a transparência do acordo, o 

presidente do Banco Central, Armínio Fraga, juntamente com o à época Diretor 

de Política Econômica, Sérgio Werlang, perceberam que era importante que o 

Senado, instituição responsável por fiscalizar o Banco Central, ficasse a par do 

cumprimento das metas e de alguns índices da economia brasileira que 

estavam sendo informados ao FMI. Essas metas e informações econômicas 

são divulgadas, posteriormente, à sociedade brasileira. Porém, em uma atitude 

de confiança política, o Banco Central resolveu antecipar esses dados aos 

Senadores da República. 

 

4.2. Necessidade de um Novo Processo 

Diante dessa necessidade, tornava-se necessário analisar qual seria a 

melhor solução para que estas informações chegassem aos senadores. A 
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possibilidade de transmití-las via correio registrado era inviável, tanto por 

questões de segurança, como, também, pela tempestividade com que as 

informações deveriam chegar, já que algumas sofrem atualização diariamente. 

Um processo através de correio poderia fazer com que as informações 

levassem alguns dias para estar à disposição do Senado. O fator segurança 

também inviabilizava a transmissão por outros meios, como o fax. 

Sendo assim, verificou-se que era necessário que as informações 

estivessem acessíveis em meio eletrônico, para que não houvesse prejuízo da 

tempestividade das informações. A utilização do Sisbacen, sistema de 

informações do Banco Central, usado por todo sistema financeiro e também 

pelo Senado, poderia ser uma alternativa. Contudo, devido ao caráter gerencial 

e estratégico das informações, bem como ao público-alvo a que elas se 

destinavam, a tecnologia utilizada no Sisbacen era inadequada. 

Observou-se que era necessário usar uma tecnologia que permitisse 

interligação eletrônica entre o Senado e o Banco Central. Baseada nas 

premissas anteriores, foi identificada a possibilidade de usar-se a Internet e 

alguns de seus serviços para disponibilização dessas informações. A utilização 

de e-mail era inviável, devido à insegurança na transmissão das informações, 

através desse serviço. A solução mais adequada era, então, a construção de 

um web site, de acesso restrito, com os mesmos requisitos de segurança que 

permeiam os sistemas do Banco Central, onde somente os senadores teriam 

acesso. Nesse web site, seria possível disponibilizar as informações no tempo 

certo e com a apresentação necessária ao público-alvo. 
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4.3. Levantamento Tecnológico 

O Departamento de Informática do Banco Central (Deinf) fez 

levantamento tecnológico sobre possíveis soluções de software de mercado 

que permitissem a construção desse novo processo. Sendo assim, identificou-

se algumas premissas que a solução deveria ter: 

w Compatibilidade com as plataformas tecnológicas existentes no Banco 

Central, como, por exemplo, os sistemas operacionais para a área de 

sistemas web, no caso, Windows NT; 

w Possibilidade de se construir e formular regras, para que este sistema 

tivesse requisitos de segurança semelhante aos já existentes; 

w Controle de acesso sobre as informações, bem como um diário desses 

acessos, de modo a identificar cada usuário e as respectivas  

informações acessadas; 

w Gerência dos usuários do processo, por parte de pessoas não 

especializados na área de informática. Esse requisito se deve ao fato 

de que o gestor da informação é o Departamento Econômico do Banco 

Central (Depec). 

De posse desses requisitos, observou-se que o paradigma tecnológico 

mais próximo, à época, para essa necessidade específica, baseava-se em 

tecnologias usadas para a construção de sites de comércio eletrônico. Sendo 

assim, foi feita uma parceria com a empresa Microsoft para a construção deste 

processo. 

Um dos objetivos da parceria oferecida pela Microsoft, segundo seus 

próprios técnicos, era obter um caso de sucesso na área governamental com 

seus produtos específicos de comércio eletrônico. Apesar destes produtos já 
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serem usados por diversas instituições privadas, ainda não havia, até então, 

nenhuma grande instituição pública usando os mesmos. O sucesso desse 

processo possibilitaria uma divulgação mais ampla do produto para outros 

entes governamentais no Brasil. Ainda, segundo os profissionais da Microsoft, 

a construção desse processo permitiria à empresa acumular conhecimento, 

know-how  e experiência para a construção de outros processos eletrônicos na 

administração pública federal brasileira. Esse fato já demonstrava o interesse 

da iniciativa privada em e-Government e, mais especificamente, em  

government-to-government, como uma oportunidade de negócio.  

 

4.4. Estrutura do Processo 

Depois de concluídas as definições do processo e construídos os 

módulos de publicação, controle de acesso e gerência de usuários, o processo  

foi implantado, conforme observa-se na figura abaixo. 

FIGURA 4.4A: IMAGEM DA TELA PRINCIPAL DO SISTEMA DE 

INFORMAÇÕES FORNECIDAS AOS SENADORES DA REPÚBLICA 
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Dentro do seu objetivo de divulgar informações aos senadores da 

República de forma rápida, concisa e objetiva, as informações foram 

categorizadas em dois grupos: privativas aos senadores e públicas para a 

sociedade. As informações públicas eram na verdade links para informações já 

disponibilizadas no site do Banco Central do Brasil (http://www.bcb.gov.br),  

que foram consideradas, pelos funcionários do Departamento Econômico do 

Banco Central, relevantes para os senadores. Dentre elas fazem parte: 

• Relatório de inflação; 

• Boletim do Banco Central do Brasil; 

• Notas para a imprensa; 

• Programação monetária; 

• COPOM - Comitê de Política Monetária; 

• Censo de capitais estrangeiros; 

O outro conjunto de informações, que é privativo aos senadores, foi 

subdivido em dois grupos:  

a) Metas econômicas: Uma consolidação das metas a serem atingidas 

pelo Brasil acertadas em acordos com o Fundo Monetário Internacional (FMI). 

Nesse conjunto de informações, são mostradas as metas que o país deve 

atingir para cumprir o acordo e quais os resultados que o país vem 

conseguindo, como observa-se na figura 4.4B. 

Dentre desse grupo, estão informações como: 

• Resultado primário do setor público; 

• Dívida líquida do setor público; 

• Dívida externa do setor público não financeiro; 

• Dívida externa privada com garantia pública; 
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• Dívida externa de curto prazo do setor público não financeiro; 

• Exposição no  mercado futuro de câmbio; 

• Exposição no mercado a termo de câmbio; 

• Crédito doméstico líquido. 

 

FIGURA 4.4B: IMAGEM DA PAGINA DE METAS ECONÔMICAS DO SISTEMA 

PARA OS SENADORES DA REPÚBLICA 

 

 

b) Informações econômicas: Esse grupo contém algumas informações de 

cunho estratégico para a economia brasileira. Boa parte dessas informações 

são divulgadas ao público, conforme observa-se na figura 4.4C. Entretanto, 

para os senadores, algumas dessas informações foram antecipadas. O fator 

crítico que torna essas informações sigilosas está na tempestividade de sua 

divulgação. Dentre essas informações fazem parte: 

• Reservas internacionais; 

• Mercado futuro de câmbio; 

• Base monetária; 
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• Maturidade da dívida mobiliária federal; 

• Resultado de leilões de títulos. 

 

FIGURA 4.4C: IMAGEM DA PAGINA DE INFORMAÇÕES ECONÔMICAS DO 

SISTEMA PARA OS SENADORES DA REPÚBLICA 

 

Outra particularidade importante no processo em questão foi a criação de 

um canal direto de comunicação eletrônica entre os senadores e o Banco 

Central, conforme observa-se na figura 4.4D. Através deste contato direto, os 

senadores podem solicitar esclarecimentos ou  tirar dúvidas sobre informações 

contidas no site, ou de qualquer outra natureza. Essa solicitação chega 

diretamente ao Departamento Econômico sob a forma de e-mail. Este poderá 

responder ao questionamento também através de e-mail ou algum outro meio 

que julgue mais conveniente. O objetivo desse canal era ser um facilitador e 

propiciar o estreitamento das relações do Bacen com o Senado, outrora 

estremecidas pelos acontecimentos do início do ano de 1999. 
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FIGURA 4.4D: IMAGEM DA PAGINA DE ENVIO DE DÚVIDAS DO SISTEMA 

PARA OS SENADORES DA REPÚBLICA  

 

 

4.5. Construção do Processo 

Depois de definidos os requisitos do novo processo, foi definido que o 

sistema teria três módulos principais: 

w Publicação: Permite a geração de páginas web por parte do Banco 

Central tendo como fonte principal de dados, planilhas em formato 

Microsoft Excel e documentos eletrônicos em formato Microsoft Word. 

Além disso, depois de geradas as páginas, seria possível ao Depec, a 

publicação dessas páginas na Internet, sem necessidade de 

intervenção de pessoal especializado em informática. 

w Controle de acesso: Nesse módulo, é construída toda a parte de 

controle de acesso dos usuários. Era premissa fundamental que só e 

somente só os senadores tivessem acesso às informações na web. 

Todas as regras de segurança seriam criadas nesse módulo, além da 

geração periódica de relatórios que informassem o acesso ao sistema. 
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w Gerência dos usuários: Possibilita que o próprio Departamento 

Econômico (Depec), através desse mesmo site, possa gerenciar o 

acesso ao sistema. Esse gerenciamento permite criar novos usuários, 

atribuir novas senhas de acesso, alterar dados cadastrais, bloquear e 

excluir usuários, entre outras funcionalidades. 

 

4.5.1. Publicação 

Ao se fazer um levantamento da origem das informações que iriam ser 

disponibilizadas, observou-se que a grande maioria estava em planilhas 

eletrônicas no formato Microsoft Excel. Essa ferramenta, por si, já possui um 

mecanismo de exportação para formato HTML. Entretanto, o produto final 

dessa geração não apresentava, à época, uma qualidade suficiente para ser 

mostrada aos senadores. Qualquer processo de intervenção manual para 

corrigir pequenas falhas dentro do código HTML poderia encarecer o processo 

e fazer com que as informações não estivessem disponíveis no tempo devido. 

Sendo assim, o próprio Deinf desenvolveu um pequeno aplicativo que 

permite, através da inclusão de alguns marcadores dentro das próprias 

planilhas, a geração automática das páginas dentro do padrão de identidade 

visual acertado para esse sistema.  

Depois de criado o processo de geração de páginas, a outra etapa do 

módulo de publicação seria a colocação dessas páginas geradas dentro do 

site. Foi analisada a possibilidade de se usar as próprias funcionalidades dos 

produtos utilizados no processo. Contudo, foi verificado que a funcionalidade 

destes produtos não atendia aos requisitos definidos pela política de segurança 

do Banco Central. Foi necessário desenvolver um pequeno aplicativo que 
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atendesse a esses requisitos de segurança. Esse aplicativo permitiria identificar 

as pessoas que publicaram, bem como o período e as informações que foram 

publicadas. 

 

4.5.2. Controle de Acesso 

O módulo de controle de acesso é responsável por implementar todo o 

site privativo. Aqui seriam identificados os grupos de informação, as pessoas 

que teriam acesso, bem como as regras e políticas de segurança. 

Primeiramente, foi feito um levantamento das regras de segurança que 

seriam implementadas no sistema. Depois de reuniões com o Depec e, 

posteriormente, com técnicos especializados na área, foi definido que: 

a) O trânsito das informações deveria ocorrer sob uma conexão segura 

criptografada. Para isso, foi adquirido, junto à empresa CertSign, um certificado 

digital de 40 bits para o Banco Central. Apesar de existirem outras empresas 

que ofereciam certificados digitais, inclusive possibilitando um melhor nível de 

segurança, foi feita a opção pela CertSign, por ser a única empresa brasileira a 

oferecer esta tecnologia, à época. Este fato diminuiria os problemas 

burocráticos na aquisição dos certificados digitais por parte do Banco Central. 

Atualmente, esse certificado já foi trocado por outro de 128 bits, garantindo 

assim uma melhor segurança. 

b) Algumas regras básicas de segurança de senha deveriam estar 

implementadas no sistema, como: 

w Obrigatoriedade de troca de senha, na ocasião do primeiro acesso 

ao sistema; 
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w Bloqueio automático do acesso ao sistema, caso ocorresse cinco 

tentativas frustadas de acesso em virtude de senha errada. Caso 

ocorresse o bloqueio, necessidade de solicitação de nova senha de 

acesso ao Depec; 

w Obrigatoriedade da senha ter mais de 10 caracteres. Essa regra foi 

estabelecida tendo em vista o temor do senador usar a mesma 

senha de outros sistemas. Essas outras senhas, segundo o 

Prodasen, que cuida do apoio de informática ao Senado, não 

mereciam confiança, uma vez que eram difundidas dentro do 

gabinete dos senadores. 

c) O sistema deveria conter um diário de acessos ao sistema onde, além 

de um controle operacional de utilização, poderiam ser retiradas informações 

estratégicas para análises posteriores. Esse diário teria que responder a 

algumas perguntas como: 

w Que senadores acessaram que informações e em que dia e hora ? 

w Que informações foram acessadas por quais senadores em que 

período ? 

w Em uma determinada data, quais senadores acessaram determinada 

informação ? 

Além disso, o sistema deveria possibilitar análises mais complexas de 

acesso, avaliando questões como: 

w Quanto tempo cada senador demora em uma determinada 

informação ? 

w Qual o caminho percorrido por um determinado senador em uma 

determinada data ? 
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4.5.3. Gerência de Usuários 

Uma das questões mais debatidas em relação ao processo G2G, foi a 

gerência dos usuários. Muito se discutia sobre com quem deveria ficar essa 

gerência, uma vez que o Deinf é o gestor de segurança de informações do 

Banco Central, mas o Depec é o gestor das informações do sistema. Depois de 

algumas reuniões, ficou decidido que a gerência deveria ficar com o Depec 

seguindo as orientações do Deinf. 

Como resultado dessas orientações, foi construída uma extensão do 

sistema pela qual funcionários designados pelo Depec teriam controle sobre os 

usuários. Essa interface também seria através da web, conforme observado na 

figura 3.5.3. Entretanto, esses funcionários não teriam acesso às informações 

contidas no sistema, a menos que o Depec assim o determinasse. 

As operações que poderiam ser feitas sob a base de usuários seriam : 

w Inclusão de usuários: Nessa função seria permitida a criação de 

usuários, tendo como informações obrigatórias a serem preenchidas: 

a identificação no sistema, a senha para primeiro acesso, o nome 

completo e o e-mail. O e-mail foi definido como obrigatório, a fim de 

que houvesse um veículo de comunicação com os senadores. 

w Alteração de usuários: Esse módulo foi definido para o caso de algum 

dado informado sobre os usuários no momento do cadastro não estar 

correto, ou ter sofrido alteração, como o e-mail, por exemplo. Essas 

informações deveriam ser passadas pela Assessoria Parlamentar do 

Bacen (Aspar), que tem contato mais próximo com os senadores. 
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w Desabilitação de usuários: Para situações em que um senador 

parasse de exercer suas funções parlamentares por algum motivo, 

seria feito um bloqueio do acesso desse usuário ao sistema.  

w Habilitação de usuários: Caso algum senador retornasse a exercer 

suas funções parlamentares, seu acesso seria restabelecido através 

dessa função.  

w Troca de senha: Se, por algum motivo, um usuário esquecesse sua 

senha de acesso, o Depec teria a possibilidade de atribuir uma nova 

senha de acesso. Essa senha seria entregue através de 

correspondência registrada e confidencial. E, no primeiro acesso com 

a nova senha, o sistema obrigaria a troca por uma nova. 

 

FIGURA 4.5.3: IMAGEM DA HOMEPAGE DE GERÊNCIA DE USUÁRIOS DO 

SISTEMA PARA OS SENADORES DA REPÚBLICA 
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4.6. Principais Problemas Enfrentados 

 Durante a implantação do processo e nos meses subseqüentes, 

acompanhando e monitorando as atividades do processo, o Banco Central 

enfrentou alguns problemas que acabaram por influenciar o sucesso do 

mesmo.   

 O processo em questão configura um típico processo G2G. Sendo assim, 

analisar como se lidou com os fatores críticos de um processo G2G no 

processo entre o Bacen e o Senado pode explicar as razões, pelas quais, os 

resultados obtidos ficaram aquém do esperado. 

 

4.6.1. Política de Segurança 

Pela natureza das informações que estavam sendo divulgadas, a questão 

da segurança é um requisito básico do processo. Qualquer falha no controle do 

acesso poderia permitir uma difusão indevida, podendo ocasionar prejuízos 

para o Banco Central e, até mesmo, para o país. Além disso, falhas na 

segurança poderiam afetar a imagem do Bacen, assim como a do Senado 

Federal. 

Além do acesso através de identificação baseada em senha, o sistema 

tinha como medida de segurança, a criptografia das informações através de 

certificado digital de 40 bits. Contudo, essas medidas não eram suficientes para 

garantir que o sistema fosse imune a violações por hackers ou crackers. Dessa 

forma, novas medidas foram necessárias. Uma dessas medidas foi restringir o 

acesso, de modo que só de dentro do Senado Federal fosse possível utilizar o 

sistema. 
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Outra medida de segurança adotada foi a de que somente os senadores 

teriam identificações que permitissem acesso ao sistema. Dentro da política de 

segurança definida, não seria possível para o senador designar um assessor 

de sua confiança, para ter acesso às informações.  

Essas medidas adicionais acabaram por influenciar negativamente o 

processo. A definição de que os acessos só poderiam ser feitos de dentro do 

Senado Federal impediu que os senadores pudessem analisar as informações 

em seus estados de origem ou, até mesmo, de suas residências em Brasília. O 

maior fluxo de senadores dentro do Senado ocorre entre terça e quinta-feira. A 

necessidade de dar prioridade a outros assuntos, no período em que se 

encontram no Senado, acabou sendo um empecilho para os senadores 

fazerem uso do processo.  

Assim, uma solução alternativa seria que o senador delegasse a um 

assessor a tarefa de analisar as informações. Contudo, existiam restrições 

relativas à política de segurança definida, que não permitiam aos senadores 

delegar essa tarefa a um de seus assessores. De certa forma, isso acabava 

sendo uma contradição dentro do processo. As informações disponibilizadas, 

além de possuírem uma natureza gerencial, possuem, também, um viés 

técnico. Assim, para uma maior compreensão das mesmas, um senador 

deveria ter um assessor que o ajudasse nessa análise.  

 

4.6.2. Cultura do Senado 

Apesar de processos eletrônicos serem comuns dentro do Bacen, não 

houve uma análise do grau de aceitação de processos eletrônicos dentro da 

cultura do Senado Federal. A análise da cultura de uma instituição, 
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necessariamente, acaba por ser importante, a partir do momento que é 

necessário verificar o grau de aceitação de processos informatizados e que 

valores são atribuídos a eles, dentro da organização. 

O processo foi concebido de modo que somente os próprios senadores 

pudessem ter acesso ao mesmo, conforme visto anteriormente. Depois do 

processo ter sido implantado, observou-se que, dentro da cultura do Senado, 

não cabia aos senadores a utilização de sistemas de informação. Qualquer uso 

que se fizesse necessário de um sistema de informação, por parte de um 

senador era, na maioria dos casos, feito por um assessor, incluídos os 

sistemas de movimentação bancária pessoal.  

Esse fator advém, principalmente, do fato de que cabe aos senadores  um 

papel de tomada de decisão e de conversas políticas. Qualquer suporte 

necessário a esse objetivo cabe ao staff do senador. A recomendação do 

Banco Central de que a senha de acesso do processo fosse privativa do 

senador, fez com que muitos não repassassem a mesma para seus 

assessores, uma vez que faz parte também dessa cultura, o formalismo legal. 

O ideal para os senadores seria indicar um assessor, o que não era possível 

nesse processo. Esta imposição de operar diretamente o processo acabava por 

atribuir ao senador uma tarefa de menor valor, dentro da cultura do Senado. 

A ausência de um trabalho efetivo sobre a cultura subjacente do Senado, 

principalmente quando se implanta um novo processo eletrônico, mostrou-se 

um fator crítico. Observa-se que não houve um trabalho sobre os valores que o 

processo significaria para a cultura do Senado. Além disso, um trabalho 

diferenciado de modo a mostrar que esse novo processo estaria aumentando o 

valor das tarefas que este fazia, principalmente dentro do papel fiscalizador do 
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Banco Central, poderia proporcionar uma maior motivação para a utilização do 

mesmo. 

 

4.6.3. Capacitação 

A capacitação é outro fator crítico para um empreendimento G2G, à 

medida que, para se utilizar um novo processo, é preciso estar-se apto a fazer 

uso da tecnologia inerente àquele processo. Além de fazer uso da tecnologia, o 

trabalho de capacitação também deve divulgar as melhores práticas relativas à 

utilização do processo. 

Como estratégia de capacitação, foi decidido que depois da solenidade de 

lançamento do processo, uma equipe técnica do Bacen faria a entrega das 

senhas de acesso aos senadores, através de contatos individuais. Esse 

trabalho tinha por objetivo fazer uma divulgação do processo.  

Contudo, observou-se que as demais questões relativas à capacitação 

não foram observadas. Apesar da tecnologia web não exigir um alto grau de 

qualificação para sua utilização, notou-se que alguns senadores ainda 

detinham dificuldade em utilizar essa tecnologia. Isso deve-se, entre outros 

fatores, ao fato dos senadores não fazerem uso da tecnologia da informação 

para as suas atividades e não sentirem necessidade de fazê-lo, uma vez que 

isso cabia aos seus assessores.  

Além disso, por ser um processo novo, tanto para o Banco Central como 

para o Senado Federal, não havia conhecimento de quais seriam as boas 

práticas de utilização. Dessa forma, havia dificuldade em orientar os 

senadores, bem como os funcionários que estariam trabalhando indiretamente 
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no processo. A orientação feita aos senadores era baseada em conhecimentos 

de processos desenvolvidos em paradigmas totalmente diferentes. 

 

4.7. Resultados Atingidos 

O sistema em questão não tinha por objetivo ter um grande número de 

acessos, uma vez que se destinava a um público bem restrito e de interesse 

sazonal. Ou seja, conforme o momento econômico que o país estivesse 

passando é que os senadores poderiam ter interesse, maior ou menor, em 

acessar o sistema, para buscar alguma informação.  

Nos primeiros três meses, observou-se que mais de 90% dos senadores 

acessou, pelo menos uma vez, o sistema. Contudo, ao longo do tempo, 

observou-se um forte declínio de utilização do mesmo, conforme nota-se no 

gráfico abaixo : 

 

FIGURA 4.7: NÚMERO DE ACESSO DOS SENADORES ENTRE AGOSTO E 

DEZEMBRO DE 1999 

 

Os fatores abordados na seção anterior influenciaram, negativamente e 

de forma relevante, o processo. O último acesso registrado de um senador ao 
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sistema foi no dia 28 de janeiro de 2000. Ao longo dos últimos 2 anos, o Banco 

Central vem atualizando diretamente as informações do site, sem obter 

nenhum acesso por parte do Senado.  

Apesar da aproximação que este processo representou entre o Banco 

Central e o Senado Federal, verifica-se que os resultados obtidos não foram 

satisfatórios, uma vez que: 

• O Senado não está utilizando mais o processo para exercer sua 

função fiscalizadora do Banco Central e, assim, ficar a par do 

cumprimento das metas determinadas para o país; 

• O Banco Central não mais possui um canal de acesso direto aos 

senadores, através do qual poderia divulgar informações relevantes; 

• Os custos financeiros para a manutenção do processo persistem, sem 

que o Banco Central obtenha nenhum retorno para esse investimento; 

• Os funcionários alocados em atividades de suporte ao processo 

acabam sendo necessários em outras atividades igualmente 

importantes dentro do Banco Central. 

Diante desses resultados, o Banco Central analisa a possibilidade de 

desativar o processo. Entretanto, fatores como a perda do canal de interligação 

e o ato político que isso pode representar ainda pesam no momento de se 

tomar essa decisão. 
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CAPÍTULO V – CASO BACEN X PODER JUDICIÁRIO 

 

O sistema de informações aos senadores da república foi de grande 

aprendizado para o Banco Central. A partir dessa experiência e do 

conhecimento adquirido, pode-se verificar que: 

w A integração e aproximação entre instituições públicas traz vários 

benefícios;  

w O serviço web na Internet pode ser usado para construir processos 

de integração e não só disponibilizar informações; 

w É possível construir processos eletrônicos G2G com um nível de 

segurança bastante adequado. 

O Bacensenado, explicado no capítulo anterior, possibilitou aos analistas 

de negócios do Banco Central mais uma opção, no momento de construírem e 

reformularem processos organizacionais, através de sistemas de informação. 

Alguns meses depois, surgiu um novo projeto de grande relevância, em um 

momento onde se buscava agilidade e baixo custo, associados aos processos 

organizacionais governamentais. 

Segundo a Constituição Federal Brasileira, poucas instituições têm poder 

para quebrar o sigilo bancário ou bloquear valores dos ativos financeiros de 

uma pessoa física ou jurídica (CONSTITUIÇÃO FEDERAL BRASILEIRA DE 

1988, 2002). Uma dessas instituições é a Comissão Parlamentar de Inquérito 

(CPI) que se forma para investigar assuntos de extrema gravidade para o país. 

Outra é o Poder Judiciário, através de ordens judiciais expedidas por juízes de 

diversos tribunais. 
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Quando se faz necessário, dentro de um processo judicial, o juiz pode 

mandar bloquear ou desbloquear valores contidos em uma conta corrente, 

determinar a falência ou a extinção de uma pessoa jurídica, ou, ainda, solicitar 

informações, como saldos ou extratos de contas, entre outras coisas. No 

momento de expedir a ordem, a qual geralmente se destina a todas as 

instituições financeiras que podem abrigar depósitos à vista, o juiz a destina ao 

Banco Central, para que esse a repasse às instituições financeiras. Vários 

juízes enviam ordens para o Banco Central devido à interligação eletrônica 

existente entre este e o Sistema Financeiro Nacional - SFN. 

Por já dispor de um sistema que interliga todo o sistema financeiro, o 

Banco Central nunca enfrentara, até então, problemas para repassar as ordens 

judiciais às instituições financeiras, mesmo isso não fazendo parte de suas 

atribuições legais. Entretanto, a demanda crescente por ordens dessa natureza 

tem feito com que o Banco Central destine, a cada ano, mais recursos 

humanos e financeiros para atendimento a essas ordens judiciais. 

Essa demanda crescente fez com que o Departamento Jurídico do Banco 

Central (Dejur) emitisse parecer recomendando que o Banco Central recusasse 

as ordens judiciais, uma vez que essa atividade não fazia parte de suas 

atribuições legais. Contudo, uma atitude como essa poderia ocasionar um atrito 

entre o Poder Judiciário e o Banco Central, prejudicando a ambos. 

Em um momento onde o Poder Executivo recomendava aos seus órgãos 

e autarquias a otimização da utilização de recursos no exercício das atribuições 

legais, ficava ainda mais evidente a necessidade de um sistema de informação 

que diminuísse os custos do Bacen, principalmente livrando-o da carga de 

trabalho em repassar essas ordens. 
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5.1. Necessidade de um Novo Processo 

O ano de 1999 demonstrou a inviabilidade do Banco Central continuar a 

exercer essa atribuição de forma manual. O processo existente, até então, 

consistia em receber os diversos ofícios em papel e transcrevê-los para o 

sistema de comunicação do Bacen com o SFN. Por ser manual, este processo 

de transcrição apresentava falhas, havendo sido, inclusive, registrado casos de 

distorções de ordens judiciais. Após o Bacen enviar a ordem judicial, sob a 

forma de uma mensagem eletrônica dentro do Sisbacen, utilizando a tecnologia 

de mainframe, um funcionário da instituição financeira lia a mensagem. Depois 

de efetivado o cumprimento da ordem, o funcionário em questão respondia ao 

juiz, sob a forma de ofício em papel, conforme desenhado na figura abaixo. 

FIGURA 5.1A: PROCESSO ANTERIOR DE ATENDIMENTO DAS 

SOLICITAÇÕES DO PODER JUDICIÁRIO 

 

No ano de 2000, o Banco Central recebeu, do Poder Judiciário, uma 

média de 300 ofícios por dia, totalizando 71.675 ofícios, como verifica-se no 

gráfico abaixo. Nesse mesmo ano, um contingente de 23 pessoas, em tempo 
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integral, já não conseguia atender aos ofícios judiciais, tempestivamente, 

ocasionando problemas de eficácia. 

 

FIGURA 5.1B: NÚMERO DE SOLICITAÇÕES JUDICIAIS RECEBIDAS PELO 

BACEN ENTRE 1992 E 2001 

 

Os custos financeiros do Banco Central para atender a essas 

solicitações, incluindo gastos com materiais e salários de funcionários entre 

outros, totalizou uma cifra de, aproximadamente, 2 milhões de reais em 1999. 

O custo aproximado de cada solicitação chegava a ordem de 35 reais. 

Ficava evidenciada a necessidade da criação de um novo processo onde, 

o próprio Poder Judiciário, poderia fazer as solicitações judiciais sem a 

intervenção do Banco Central. Essas solicitações seriam repassadas 

diretamente às instituições financeiras. Sendo assim, o Departamento de  
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(Deinf) para desenharem um processo informatizado para atendimento a essa 

necessidade. 

O Deinf, então, passou a analisar a viabilidade da construção de uma 

solução. Devido ao sistema financeiro estar interligado através do Sisbacen 

(Sistema de Informações do Banco Central) em mainframe, fazer-se-ia 

necessário que as solicitações ficassem armazenadas dentro do Sisbacen, 

para possibilitar o repasse automático das solicitações para as instituições 

financeiras. Todavia, a construção do sistema, utilizando a tecnologia de 

mainframe, poderia inviabilizar o sucesso do sistema, pois obrigaria o Bacen ou 

o Poder Judiciário a adquirir terminais, além de treinamento especializado 

nessa plataforma tecnológica. 

A solução encontrada foi utilizar a capilaridade da Internet, uma vez que a 

grande maioria dos tribunais do país já dispõe de acesso para seus 

funcionários e juízes. Para isso, seria desenvolvido um sistema com interface 

web, visando ter interação com os juízes, para envio de ordens judiciais. Uma 

outra vantagem na utilização de um sistema web seria a possibilidade de não 

se instalar software específico nos computadores dos juízes que utilizassem o 

processo, diminuindo, em muito, os custos de atualização e de manutenção do 

processo. 

Proposta a solução para o Decad, esse demonstrou grande aceitação e, 

de imediato, começou a consultar alguns tribunais que também demonstraram 

grande interesse na solução proposta. O sistema passou a ser denominado de 

BacenJud. 
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5.2. Definição Tecnológica 

A experiência anterior com o processo para o Senado Federal 

demonstrou que o Site Server da Microsoft Corporation ainda seria a solução 

mais adequada para esse tipo de solução. Contudo, era necessário unir a 

tecnologia Internet com a tecnologia de mainframe de modo a se obter um 

único processo informatizado. Para isso foram definidos alguns requisitos: 

w Base de dados única, que deveria estar localizada em mainframe; 

w Sistema único de autenticação, de modo a se obter uma única base 

de usuários dentro da política de segurança vigente; 

w Mesma política de gerência de sistemas já existente, onde cada 

instituição designa quem pode acessar um sistema, através de um 

gestor designado; 

w Segurança na troca de informações. 

Para obtenção de uma base única, ficou determinado que todas as 

informações ficassem armazenadas no mainframe, devido à sua segurança, 

estabilidade e performance. Para viabilizar essa comunicação, foi utilizado um 

produto da empresa Software AG denominado Entire Broker. Esse produto já 

vinha sendo utilizado, dentro do Bacen, por outros sistemas que gravavam 

dados no mainframe. 

No caso do sistema único de autenticação, era necessário integrar o 

sistema de autenticação de usuários do Site Server com o sistema de 

autenticação desenvolvido pelo próprio Banco Central para o Sisbacen, 

denominado de Autran. Como o Autran foi desenvolvido pelo próprio Banco 

Central, a integração da autenticação desses dois sistemas de segurança foi 

feita pelo próprio Bacen, através do seu departamento de informática. 
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Outro requisito adveio da política de gestão de sistemas. Atualmente, no 

Sisbacen, quando uma instituição firma um convênio com o Banco Central 

aderindo a um ou vários sistemas, ela designa uma pessoa que funciona como 

um gestor nessa instituição. Esse gestor é quem gerencia os usuários da 

instituição, fazendo operações de inclusão, alteração ou exclusão, bem como 

indicando quais usuários têm acesso aos sistemas que a instituição utiliza, 

através do convênio. Para esse sistema de solicitações judiciais deveria ocorrer 

o mesmo processo: firmado o convênio entre o tribunal e o Banco Central, o 

tribunal indicaria a pessoa que funcionaria como gestora e essa, por sua vez, 

controlaria que pessoas poderiam fazer solicitações de pedidos junto ao Banco 

Central.  

A confidencialidade e autenticidade da troca de informações seria 

garantida pela tecnologia de certificados digitais. Para esse sistema, diferente 

do realizado para o Senado, foi utilizado certificado digital de 128-bits, 

adquirido da empresa CertiSign, já então propriedade da empresa VeriSign. 

 

5.3. A Arquitetura do Processo 

Proposta a solução utilizando a Internet, o Departamento de Informações 

Cadastrais (Decad) referendou o projeto, uma vez que o próprio departamento 

já havia recebido sugestões, por parte de alguns tribunais, de uma solução via 

Internet. 

Em seguida, foi elaborado, em trabalho conjunto entre o Decad e o Deinf, 

um esboço de como funcionaria o fluxo dos pedidos judiciais, desde o 

momento da solicitação, até a resposta por parte das instituições financeiras, 
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conforme mostra a figura abaixo. Essa solução foi definida com base nos 

requisitos de integração tecnológica, vistos anteriormente.  

 

FIGURA 5.3A: ARQUITETURA DO SISTEMA DE ATENDIMENTO DAS 

SOLICITAÇÕES DO PODER JUDICIÁRIO 

 

A partir do momento em que um tribunal assina um convênio com o 

Banco Central, aquele indica uma pessoa que é responsável por gerenciar 

todos os usuários daquele tribunal. Esse gestor executa operações como 

inclusão de usuários, alteração de dados, mudança de senha, habilitação e 

desabilitação de juízes, entre outras. Essas operações são feitas  através do 

próprio sistema, que possui uma interface dinâmica de acordo com os 

privilégios do usuário. Os usuários incluídos no sistema pelos gestores podem 
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ser outros gestores e/ou responsáveis por fazer solicitações judiciais junto ao 

Banco Central. 

Os juízes têm à sua disposição um site na Internet com acesso restrito. 

Após entrarem no sistema, conforme observado na figura abaixo, são 

disponibilizados, para os juízes, formulários web que lhes permitem preencher 

as ordens judiciais. Essas são gravadas diretamente nas bases de dados do 

Banco Central. Ao final de cada dia, mais precisamente às 19 horas, as 

solicitações recebidas naquele dia são processadas e repassadas para as 

instituições que possuem depósitos bancários à vista, sob a forma de arquivo 

eletrônico em formato previamente definido. 

 

FIGURA 5.3B: IMAGEM DO SISTEMA DE ATENDIMENTO AS 

SOLICITAÇÕES DO JUDICIÁRIO APÓS A VALIDAÇÃO DO ACESSO 

 

Dessa forma, a instituição bancária que receber a solicitação judicial terá 

a opção de responde-la da forma que for mais conveniente e de acordo com 

seus processos de trabalho, inclusive automatizando o processo através de 
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respostas por e-mail, uma vez que o e-mail do juiz é passado a ela, juntamente 

com as solicitações. 

  

5.4.  A Construção do Processo 

Estabelecido o fluxo e os requisitos do processo, foi elaborado o projeto 

do sistema que consiste em três módulos principais: 

w Formulários de solicitações: Permitem que os juízes insiram as 

informações necessárias para um ordem judicial através da web. Essas 

solicitações são armazenados na base de dados do Banco Central 

para posterior envio. Para cada solicitação realizada com sucesso é 

gerado um número de protocolo para posterior acompanhamento, por 

parte dos juízes. 

w Controle de acesso: Aqui é implementado todo o controle de acesso 

dos usuários. É premissa básica que esse controle de acesso esteja 

integrado ao sistema de autenticação de usuários do Sisbacen, 

denominado Autran. Assim, toda a validação de usuário deveria ser 

feita não mais em uma base de usuários separada das demais, como 

no caso do sistema ao Senado. Desse modo, obtém-se um sistema 

único de segurança e validação de usuários, seguindo os preceitos 

gerais da política de segurança do Bacen. 

w Gerência dos usuários: Possibilita que os próprios tribunais possam 

gerenciar o acesso ao processo. Essa responsabilidade é determinada 

através do convênio que cada tribunal assina com o Banco Central. 

Esse gerenciamento permite incluir usuários, atribuir novas senhas de 

acesso em caso de perda ou esquecimento, atualizar informações  
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cadastrais, bloquear/desbloquear acessos e excluir usuários, entre 

outras funcionalidades. 

 

5.4.1. Formulários de solicitações 

Ao se fazer um levantamento dos tipos de solicitações judiciais recebidas 

pelo Decad, identificou-se cinco categorias principais: 

w Solicitação de informações: Nessa modalidade de ordem judicial, o 

juiz solicita informações sobre os ativos financeiros de uma 

determinada pessoa (física ou jurídica). Essa informação pode ser:  os 

números das contas que a pessoa possui, o extrato da conta em um 

determinado período ou o saldo em uma data específica. Geralmente, 

o juiz se utiliza dessas informações como subsídio para tomada de 

decisão. 

w Bloqueio de ativos financeiros: O bloqueio de ativos financeiros 

consiste em impedir que o titular de uma conta corrente, por exemplo,  

tenha acesso a um determinado valor contido nela. Esse bloqueio 

pode se restringir a determinados bancos, agências ou contas, ou 

ainda, a determinados valores ou localidades geográficas. Esse 

bloqueio pode, ainda, ter um alcance mais amplo, retendo todos os 

valores contidos em todos os ativos financeiros de uma pessoa no 

país. 

w Desbloqueio de ativos financeiros: Caso tenha ocorrido o bloqueio de 

ativos financeiros de uma pessoa, o desbloqueio é o instrumento 

jurídico pelo qual pode ser feita a liberação dos valores retidos. No 

caso de mais de uma conta corrente, o juiz pode determinar um 
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desbloqueio parcial, informando somente as contas que 

permanecerão bloqueadas. 

w Comunicação de falência: A falência é o instrumento jurídico pelo qual 

o juiz informa às instituições bancárias que determinada empresa não 

possui mais condições de continuar atuando. Para isso, o juiz informa 

a empresa, bem como os sócios envolvidos, para que os bancos 

adotem as medidas jurídicas que a lei determina. 

w Extinção de falência: Caso tenha ocorrido a comunicação de falência 

de uma determinada empresa, e essa comprove que ainda tem 

condições de continuar atuando, o juiz pode determinar que a 

falência, anteriormente decretada, seja extinta. Desse modo, as 

sanções jurídicas, anteriormente adotadas, passam a não mais existir. 

Existem outras modalidades de pedidos judiciais observados durante o 

levantamento de requisitos do processo. Optou-se, porém, por apresentar 

essas categorias, devido à grande diversidade e pouca representatividade das 

demais, conforme mostrado no gráfico a seguir. 

 

FIGURA 5.4.1:  GRÁFICO DOS TIPOSDE PEDIDOS RECEBIDOS EM 1999 
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5.4.2. Controle de Acesso 

O controle de acesso tem por objetivo garantir que não haja nenhum 

acesso indevido ao sistema. É um ponto crítico no desenvolvimento de 

qualquer processo eletrônico organizacional. 

A construção de um processo dessa natureza mostrou que outros 

processos com características semelhantes estavam por vir. Era necessário, 

então, definir-se o controle de acesso para processos dessa natureza. 

Diferentemente do processo com o Senado Federal, onde os dados dos 

usuários e as regras de controle de acesso ficavam armazenados em uma 

base de dados separada da base organizacional, era necessário que os dados 

dos usuários e as regras de controle de acesso de todo processo G2G fossem 

únicos e estivessem armazenados em um mesmo local. 

Como já dito, para seu principal sistema de informações - Sisbacen - , o 

Banco Central possui um sistema próprio de autenticação e validação de 

usuários, desenvolvido e aprimorado ao longo dos anos, denominado Autran 

(Autenticação de Transações). É esse sistema, hoje, que valida os privilégios 

de todas as instituições financeiras, pessoas físicas e jurídicas que têm acesso 

ao Sisbacen.  

Desse modo, foi decidido que, para esse processo, a validação também 

deveria ser feita pelo Autran. Assim, foi desenvolvida uma arquitetura em três 

camadas como mostrada na figura a seguir. 
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FIGURA 5.4.2:  ARQUITETURA DO MÓDULO DE CONTROLE DE ACESSO 

DO SISTEMA DE ATENDIMENTO AO JUDICIÁRIO 

 

Para a comunicação entre o sistema de solicitações judiciais e  o Autran, 

foi desenvolvido um sistema para intermediar requisições de validação de 

acesso entre qualquer aplicação dessa natureza e o Autran. O objetivo desse 

sistema de intermediação é traduzir as requisições feitas pelos diversos 

sistemas web para o Autran, construído em mainframe. Além disso, esse 

sistema tem, também, por objetivo, garantir que só sistemas válidos do Banco 

Central façam tais validações. 

Além disso, o controle de acesso difere, em outras características, do 

processo com o Senado. Entre elas, pode-se citar a adoção de um certificado 

digital de 128-bits para garantir o sigilo na troca de informações. Outra 

diferença entre o Bacenjud e o Bacensenado está na política de senhas de 

acesso. No Bacenjud, as senhas de acesso têm 6 a 8 caracteres com 

obrigatoriedade de troca mensal, seguindo a política de segurança do Banco 

Central. No caso do processo com o Senado, as senhas tinham 10 caracteres 

e não era exigida a obrigatoriedade de troca mensal. 
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5.4.3. Gerência de Usuários 

Uma questão importante do processo em análise é a gerência de 

usuários. O grande número de tribunais e, conseqüentemente, de juízes, torna 

impeditivo que o Banco Central faça essa gerência. Torna-se, portanto, 

imprescindível que os próprios tribunais possam fazer esse gerenciamento. 

Sendo assim, foi decidido que, para a utilização do processo, os tribunais 

deviam assinar um convênio com o Banco Central, onde era estabelecida a 

responsabilidade dos mesmos sobre seus usuários. Através desse convênio, o 

tribunal designa uma pessoa responsável pelos usuários do tribunal. 

Os gestores do sistema, em cada tribunal, podem realizar operações na 

base de dados de usuários, conforme mostra a figura 5.4.3. Entre essas 

operações estão : 

w Inclusão de usuários:  Nessa função é permitida a criação de usuários, 

tendo como informações obrigatórias o nome, o CPF(Cadastro de 

Pessoa Física) e e-mail, entre outras. O e-mail foi definido como 

obrigatório, para possibilitar que as instituições financeiras pudessem 

automatizar o envio de resposta aos juízes. Os gestores de cada 

tribunal podem incluir juízes ou outros gestores para o processo.  

w Atualização de usuários: Esse módulo foi definido para eventuais 

alterações nas informações sobre os usuários, como telefone e e-mail. 

Essas atualizações são feitas pelos gestores do processo nos tribunais. 

w Bloqueio de usuários: Para situações em que um juiz esteja exercendo 

outro cargo fora do tribunal, pode ser  feito um bloqueio do acesso 

desse usuário ao processo.  
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w Desbloqueio de usuários: Caso algum juiz retorne ao exercício de  suas 

funções, seu acesso é restabelecido através dessa função. Para 

compatibilizar essa função com a política de segurança do Bacen, a 

ocorrência de um desbloqueio está associada a uma troca de senha 

pelo usuário.  

w Troca de senha: Se, por algum motivo, um usuário esquece sua senha 

de acesso, o próprio gestor tem possibilidade de atribuir uma nova 

senha ao mesmo. No primeiro acesso após a mudança de senha, o 

sistema obriga a troca por uma nova. 

 

FIGURA 5.4.3: IMAGEM DA HOMEPAGE DE GERÊNCIA DE USUÁRIOS DO 

SISTEMA DE ATENDIMENTO AO JUDICIÁRIO 

 

 

5.5. Estratégia de Divulgação 

 Depois de construído todo processo, tornava-se então necessário 

divulgar essa nova opção para todas as esferas da justiça. A princípio, ficou 

acertado que a justiça do trabalho seria a primeira a ser contemplada pela nova 

sistemática. Contudo, após algumas apresentações sobre o produto, a justiça 
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do trabalho, mais especificamente, o Tribunal Superior do Trabalho (TST), 

mostrou-se um pouco resistente a esse novo paradigma. O principal motivo 

alegado era a desconfiança em relação à segurança desse tipo de processo. 

 Sendo assim,  o Bacen procurou a justiça comum, mais especificamente 

o Superior Tribunal de Justiça (STJ). Após algumas apresentações para a 

justiça comum e o STJ, esses mostraram-se entusiasmados com o processo, 

uma vez que viria propiciar uma grande agilidade na execução das ordens da 

justiça.    

Depois de acertados os detalhes do convênio de cooperação técnico-

institucional que iria amparar legalmente esse processo, o presidente do Banco 

Central à época, Arminio Fraga, e o presidente do Superior Tribunal de Justiça 

(STJ) à época, Paulo Costa Leite, assinaram, no dia 8 de maio de 2001, o 

convênio de cooperação entre o Bacen, o STJ e o Conselho de Justiça Federal 

(CJF). O CJF assinou, também, o convênio, para que os demais tribunais da 

justiça comum apenas assinassem termos de adesão ao convênio, uma vez 

que cada tribunal possui autonomia administrativa. O objetivo era agilizar a 

adesão ao processo por cada tribunal, dispensando o Bacen de assinar  

convênio com cada tribunal.  

 No dia 18 de maio de 2001, em uma reunião dos presidentes dos 

Tribunais Regionais Federais (TRF), após apresentação sobre o processo por 

técnicos do Bacen, foi assinado o termo de adesão.  Paralelamente a isso, o 

Bacen além de divulgar informações sobre o processo em seu website, 

preparou folders explicativos que foram enviados a cada juiz da justiça comum. 

O objetivo era divulgar, para cada juiz, a existência de uma nova sistemática, 

mostrando os principais benefícios para o Poder Judiciário. 
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5.6. Principais Problemas Enfrentados 

 O processo que estava sendo implantado entre o Bacen e o Poder 

Judiciário encontrou alguns problemas similares aos enfrentados pelo processo 

BacenSenado. Entretanto, a maneira como foram enfrentados os problemas no 

BacenJud, baseado no aprendizado obtido com o caso do BacenSenado, 

acabaram por influenciar fortemente o sucesso dessa empreitada. 

 Como o processo BacenJud também configura um típico processo G2G, 

analisar como os fatores críticos de um processo G2G foram trabalhados nesse 

processo pode explicar as razões pelas quais os resultados obtidos, até agora, 

com esse processo, são considerados plenamente satisfatórios. 

 

5.6.1. Política de Segurança 

O processo BacenJud, devido à sensibilidade inerente aos assuntos 

jurídicos, tem na questão segurança, um requisito básico e central. Qualquer 

falha no controle do processo pode permitir que informações protegidas por 

sigilo de justiça sejam divulgadas, ou ainda, permitir que pessoas não 

autorizadas determinassem ordens judiciais para todo o sistema financeiro. 

Esses problemas, além de afetar a imagem do Banco Central e do Poder 

Judiciário, poderiam fazer com que o Bacen sofresse processos judiciais por 

perdas e dados. 

Assim como no BacenSenado, o sistema BacenJud possui acesso 

através de identificação baseado em senha. Contudo, esse sistema possui 

algumas medidas diferenciadas. Em vez da utilização de certificado digital de 

40 bits, utilizou-se nesse processo um certificado digital de 128 bits. Essa 

medida propiciou um grau de confiabilidade maior, permitindo que um juiz 
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pudesse ter acesso ao sistema de qualquer local dentro do tribunal ou de sua 

residência. 

Assim como o BacenSenado, foi definido, a princípio, que somente os 

juízes teriam identificações que permitissem acesso ao sistema. Contudo, 

observou-se, pouco depois, que alguns juízes estavam relutantes em digitar as 

informações necessárias para uma ordem judicial. Sendo assim, o sistema foi 

reformulado recentemente para que os juízes indicassem assessores para 

digitar as informações necessárias às ordens judiciais, cabendo ao juiz o papel 

de efetivar ou assinar a ordem. 

Essas medidas acabaram por influenciar positivamente o processo. A 

definição de que o acesso poderia ser feito tanto dos tribunais como das 

residências propiciou uma flexibilidade de trabalho muito grande aos juízes. 

Para alguns juízes que trabalham em comarcas no interior do país, as quais 

possuem pouca infra-estrutura em relação às comarcas de capitais, o processo 

é uma possibilidade de utilizar um serviço ágil e eficaz, uma vez que alguns 

deles trabalham em suas próprias residências, por disporem de estrutura 

tecnológica mais adequada.  

Para juízes que já estavam familiarizados com processos eletrônicos e 

com acesso à Internet, o sistema permitiu-lhes preenchimento de formulários, 

em vez da redação da ordem, em um editor de texto. Contudo, para alguns 

juízes, o papel de redigir cabe a algum assessor, devendo o juiz apenas 

assinar a ordem, depois de conferência da mesma. Sendo assim, foi definido 

que a política de segurança não poderia excluir esses juízes. Ou seja, a política 

de segurança deveria proporcionar um alto grau de confiabilidade ao sistema, 

mas também permitir flexibilidade, de modo a contemplar diferentes estilos de 
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trabalho. Logo no segundo semestre de 2001, o sistema iniciou processo de 

reformulação para contemplar não só os juízes que poderiam preencher 

diretamente os formulários mas, também, permitir que assessores os 

preenchessem, cabendo ao juiz, em um outro momento, somente assinar essa 

ordem. 

 

5.6.2. Cultura do Poder Judiciário 

 Um fator também importante para um processo G2G é a cultura das 

instituições envolvidas. No caso específico do BacenJud, esse fator tornava-se 

mais crítico, à medida que, além da cultura do Bacen, existia a influência da 

cultura dos diversos tribunais, cada um com suas peculiaridades. 

Diferentemente do que ocorreu com o BacenSenado, o Banco Central 

observou o grau de aceitação dos processos eletrônicos em alguns tribunais. 

Verificou-se que existia um alto grau de diversidade de informatização de 

processos entre os tribunais, apesar de quase todos já disporem de 

computadores com acesso à Internet.  

Observou-se, pela utilização do sistema na esfera da justiça comum, que 

os tribunais que tinham maior índice de informatização associado a seus 

processos internos, eram os que mais utilizavam o sistema, principalmente 

aqueles situados no Rio de Janeiro, Brasília e Paraná. Os tribunais onde os 

processos de trabalho eram menos informatizados, - tribunais do Norte e 

Nordeste -, eram aqueles com menores índices de utilização do sistema. A 

maioria desses tribunais nem chegou a utilizar o sistema, mesmo dispondo de 

da infra-estrutura tecnológica necessária. 
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 Com a reformulação para contemplar a figura do assessor, o sistema 

poderia, então, permitir diferentes modos de utilização do processo. Essa 

flexibilidade permitiu ao sistema maior receptividade, tanto em tribunais onde o 

uso de processos informatizados cabia aos juízes, como em tribunais onde o 

uso cabia a assessores. Essa questão foi importante, principalmente pelo fato 

de alguns juízes alegarem não ter tempo para digitar as informações 

necessárias. Assim, com essa mudança, manteve-se o valor e o status das 

tarefas que o juiz exerce dentro do tribunal, segundo a cultura de cada um. 

 Diferentemente do que ocorreu com o Bacensenado, houve um esforço 

de modo a integrar as diferentes culturas quando da implantação do novo 

processo eletrônico. O principal trabalho feito foi de mostrar o valor que esse 

novo processo representaria, principalmente na questão de status para o juiz. 

Com a utilização do novo processo, as ordens de um juiz chegam de forma 

mais ágil a todo sistema financeiro, fazendo com que ela seja cumprida 

rapidamente. A utilização do novo processo cria, para o juiz, a imagem de que 

suas ordens são cumpridas mais rapidamente. Essa imagem, para o juiz, 

acaba agregando valores que o destacam perante os demais. Além disso, ao 

utilizar o novo processo, o juiz não mais necessita da intervenção do Banco 

Central para transcrever as ordens, uma vez que, com o processo, o juiz 

ordena diretamente ao sistema financeiro, tendo o Bacen apenas como um 

veículo de interligação. A questão da autonomia na execução das ordens 

judiciais é extremamente relevante dentro da cultura dos diversos tribunais. Ao 

destacar, durante a implantação, os valores que estavam sendo agregados 

para o juiz, o Bacen  conseguiu motivar alguns tribunais e juízes a utilizarem o 

sistema. Para alguns tribunais, como no caso do Tribunal de Justiça de 
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Brasília, houve uma normatização interna para que todas as ordens judiciais 

contempladas pelo sistema fossem feitas somente através do novo processo. 

Assim, o tribunal buscava uma posição de destaque frente aos demais, uma 

vez que o Bacen ainda mantém, em paralelo, a sistemática tradicional em 

papel. 

   

5.6.3. Capacitação 

 A capacitação torna-se um fator crítico para processos G2G, como visto 

anteriormente, à medida que é necessário que os usuários obtenham o 

conhecimento técnico exigido pelo processo, nesse caso, o BacenJud. 

Constatou-se, junto a diversos tribunais, que a maioria dos juízes e 

funcionários dos tribunais possuíam conhecimentos básicos de informática. 

Entretanto, um processo de capacitação vai além do conhecimento 

instrumental. Envolve, também, divulgação das melhores práticas de utilização 

do processo. 

 Como foi decidido que cada tribunal possuiria o seu próprio gestor, o 

processo de capacitação seria iniciado pelo mesmo . Quando um tribunal indica 

o gestor, esse se dirige para uma das regionais do Bacen para receber a sua 

senha. Ao chegar a uma das dependências do Bacen, o gestor do tribunal 

recebe, também, um treinamento sobre o funcionamento de todo o sistema, 

tanto das funcionalidades que lhe cabem, como sobre as funcionalidades 

disponibilizadas para os juízes. O objetivo é que esse gestor seja um facilitador 

no tribunal, para outros gestores e para os juízes. 

 Contudo,  apesar do sistema ter sido construído utilizando-se de uma 

interface web, de fácil utilização, o Bacen constatou a necessidade de fazer 
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palestras para juízes, de modo a explicar a finalidade do processo e as boas 

práticas de utilização. Vale destacar que o Bacen enviou, para cada juiz da 

justiça comum, carta e folder explicativo sobre o sistema. A verificação da 

necessidade destas palestras aconteceu mediante a observação de que 

tribunais, mais especificamente o Tribunal Regional Federal e o Tribunal de 

Justiça do Rio de Janeiro, apesar de possuírem índices relevantes de 

processos informatizados, possuíam baixos índices de utilização do sistema. 

Em outubro de 2001, o Bacen fez uma apresentação do processo para os 

tribunais acima citados. Nessa apresentação, buscava-se esclarecer todo 

processo, demonstrando-se, inclusive, sua utilização, e a melhor forma de 

utilizá-lo. Antes da apresentação, os dois tribunais apresentavam menos de 10 

juízes cadastrados com, aproximadamente, 6 solicitações realizadas pelo novo 

processo. Nos dois meses subseqüentes à apresentação, o número de juízes 

cadastrados saltou para aproximadamente 130. Os índices de utilização do 

sistema por esses tribunais estão crescendo. Como exemplo, pode-se citar o 

Tribunal do Estado do Rio de Janeiro, como mostrado no gráfico a seguir: 

FIGURA 5.6.3.: NÚMERO DE SOLICITAÇÕES REALIZADAS PELO 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO RJ ENTRE AGO/2001 E FEV/2002 

 



109 

 Conforme observado, verifica-se pelo gráfico um crescimento no número 

de solicitações realizadas através do novo processo, pelo Tribunal do Estado 

do Rio de Janeiro. O baixo número de pedidos realizados no mês de dezembro 

pode ser explicado pelo fato de, nesse mês, ocorrer recesso judicial. A 

evolução do crescimento do número de solicitações acaba sendo uma 

evidência empírica do efeito positivo das apresentações realizadas. Diante 

desse fato, o Bacen decidiu dar continuidade à realização de novos eventos, 

principalmente nos tribunais onde há maior número de demandas judiciais. 

  

5.7. Principais Benefícios 

Esse novo processo trouxe vários benefícios, tanto para o Bacen como 

para o Poder Judiciário. Um primeiro benefício é a melhoria na eficiência do 

cumprimento das ordens judiciais. No processo tradicional, o tempo entre o 

ofício ser assinado e o momento que o ofício chega ao sistema financeiro é de 

cerca de 5 dias. Já ocorreram casos em que ofícios, por ausência de 

informações, levaram até 20 dias para serem cumpridos. Prazos tão longos 

tornam determinações judiciais, como bloqueio de ativos financeiros, 

ineficazes, pois os ativos podem não se encontrar mais nas respectivas contas. 

Com o novo processo, o tempo máximo entre o momento em que o ofício é 

preenchido no sistema e o momento em que as instituições financeiras 

recebem os arquivos é de, no máximo, 24 horas. Esse tempo dá ao 

cumprimento das solicitações judiciais uma maior eficiência. 

A agilidade proporcionada pelo novo processo advém não somente do 

baixo tempo de entrega das solicitações. Uma vez que as solicitações são 

entregues em meio eletrônico, existe a possibilidade das instituições 
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financeiras construírem ou adquirirem sistemas para cumprir as ordens judiciais 

automaticamente e emitir respostas (JUDNET, 2001). Junto a cada solicitação 

judicial é informado o e-mail do juiz. Dessa forma, as instituições podem dar 

ciência ao juiz, mais rapidamente, do cumprimento da solicitação judicial. Outro 

ponto de agilidade com o novo processo é o acompanhamento da solicitação. 

O sistema permite acompanhar quando a solicitação é entregue a uma 

instituição financeira. Caso passe um determinado prazo sem receber resposta 

da instituição financeira, o juiz pode contatar a instituição e pedir informações 

sobre a solicitação judicial emitida. 

Quanto ao custo, o novo processo diminuiu não só os custos para o 

Bacen, como também para o Poder Judiciário. No caso do Bacen, os custos 

principais consistem na estrutura montada para atender às solicitações. Em um 

primeiro momento, essa estrutura não foi desfeita, uma vez que existe, ainda, 

um grande número de pedidos feitos fora do novo processo. Mas, com a nova 

sistemática, a pressão por expandir essa estrutura foi atenuada. Estima-se que 

o custo total de uma solicitação pelo processo tradicional seja da ordem de R$ 

35. No meio eletrônico, esse custo é inferior a R$ 2. Para o Poder Judiciário, os 

custos também foram reduzidos com a nova sistemática. Os custos associados 

à postagem, pessoal para gerenciar os ofícios, entre outros, foram 

significativamente diminuídos. 

Os benefícios proporcionados pelo processo entre o Bacen e a Justiça 

Comum foram tão evidentes que a Justiça do Trabalho, mais especificamente o 

Tribunal Superior do Trabalho (TST), reconsiderou sua posição anterior de não 

aderir ao processo, e assinou, no dia 05 de março de 2002, convênio técnico-

instituicional com o Bacen para também utilizar o processo.  
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VI – COMPARAÇÃO CONSOLIDADA DOS CASOS APRESENTADOS 

 

 

6.1. Comparação dos Potenciais Benefícios  

Os casos analisados nos capítulos anteriores, dentro de uma autarquia 

pública federal, como o Banco Central do Brasil, demonstraram como os 

processos G2G proporcionaram benefícios que podem ser adquiridos, também, 

por outras instituições públicas. 

A agilidade proporcionada por processos G2G nos casos estudados é 

nitidamente superior aos processos tradicionais. No caso do Bacen com o 

Senado, verifica-se uma disponibilização de informações críticas em tempo 

real, em contrapartida a uma divulgação de informações através de 

correspondências confidencias. No caso do BacenJud, verifica-se uma 

diminuição do tempo de entrega de uma ordem judicial de 5 dias úteis para 24 

horas, valor que pode ser diminuído ainda mais. A agilidade proporcionada 

pelos processos G2G é fundamental na aplicação de políticas públicas mais 

eficazes. No caso do Bacensenado, o processo implantado permite ao Senado 

exercer seu papel de fiscalizador do Banco Central sem necessitar requisitar, 

através de veículos tradicionais, como papel, as informações necessárias. No 

caso do BacenJud, o tempo que uma ordem judicial leva para ser cumprida é 

fundamental para atingir seus objetivos, como visto anteriormente.  

Os processos G2G são uma alternativa concreta para o Banco Central ou 

para a administração pública brasileira, diante do dilema de reduzir custos 

operacionais, a fim de garantir equilíbrio fiscal e responder, satisfatoriamente, à 

pressão da sociedade por ações mais eficazes dos entes governamentais. No 
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caso do BacenJud, verifica-se uma redução dos custos de um ofício judicial, 

que passou de um valor da ordem de R$ 35 para menos de R$ 2. No caso do 

Bacensenado averigua-se, também, redução semelhante, à medida que esse 

processo eletrônico apresenta um custo inferior ao do envio diário de 

correspondências confidenciais, em papel, aos 81 senadores. Em ambos os 

casos, mesmo com a redução de custos, pode-se comprovar, como visto no 

parágrafo anterior, uma elevação da eficiência dos novos processos.  

Contudo, como pode-se averiguar nos casos estudados, a existência 

desses benefícios não garante, por si só, o sucesso de um processo G2G. 

Existe um conjunto de fatores que influenciam fortemente o sucesso dos 

mesmos. Observou-se que a condução de um conjunto de fatores, através da 

estratégia estabelecida para cada um, acabou por determinar o sucesso ou 

fracasso dos mesmos, apesar dos potenciais benefícios existentes. 

 

6.2. O Fator Segurança 

A segurança para processos G2G é um desses fatores, à medida que os 

prejuízos originados por falhas nesses processos podem, não só causar 

prejuízos aos entes públicos envolvidos, mas para toda uma sociedade. Porém, 

deve-se ressaltar que as políticas de segurança estabelecidas devem estar 

alinhadas com as necessidades de acessibilidade exigidas pelo processo. A 

questão acessibilidade aqui tratada refere-se a permitir que aqueles que farão 

uso do processo, possam fazê-lo dos diferentes locais onde se faça 

necessário. Um processo G2G dever possuir elevados índices de segurança, 

mas essa segurança não deve restringir significativamente seu uso. Desse 

modo, a segurança deve ser estabelecida de modo a ser flexível e permitir a 
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coexistência dos diferentes estilos de trabalho dentro das organizações em 

questão. No caso do BacenJud, observa-se fortemente essa questão, uma vez 

que este processo passou a permitir a existência de diferentes modos de 

trabalho, mantendo os índices de segurança necessários ao mesmo. Já o 

Bacensenado, na tentativa de elevar o grau de segurança, limitou a 

acessibilidade a um local específico. Além disso, a limitação, de que somente 

os senadores pudessem ter acesso ao processo, acabou sendo inadequada à 

maneira de trabalho do Senado Federal. Estas constatações estão 

consolidadas de acordo com a figura abaixo. 

 

FIGURA 6.2: INFLUÊNCIA DA SEGURANÇA NOS PROCESSOS G2G DO 

BACEN  

 

 

 

 

 

 

 

6.3. O Fator Cultura Organizacional 

Observar somente o aspecto tecnológico e desprezar a cultura das 

organizações envolvidas no processo pode ser um passo para o insucesso. 

Apesar da esfera pública ser regida pelo mesmo conjunto de leis, tendo que 

observar normas similares, cada ente público, seja autarquia, órgão ou  

fundação, possui uma identidade própria e uma cultura própria, com valores 
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diferenciados dos demais. Analisar e trabalhar as diferentes culturas é ponto 

fundamental para processos G2G. 

Dentre os pontos a serem observados dentro da cultura de uma 

organização, pode-se destacar o grau de aceitação que cada cultura possui 

sobre os processos eletrônicos. Analisar esse grau de aceitação permite avaliar 

a necessidade de estratégias específicas para se superar resistências iniciais. 

Outra questão importante, relativa à cultura, é o conjunto de valores que um 

processo eletrônico irá trazer consigo para uma organização. Vale destacar 

que, para cada organização envolvida, o processo traz consigo um conjunto 

distinto de valores.  

No caso do Bacensenado, os valores associados a este processo eram 

de agregação de atividades operacionais e técnicas a um público-alvo que tem, 

como foco, atividades gerencias e políticas. Desse modo, o processo trazia 

consigo uma diminuição de valor das atividades realizadas para o público-alvo, 

no caso os Senadores da República.  

Já no caso do  Bacenjud, este processo representou uma maior 

autonomia e agilidade na execução das ordens judiciais para o público alvo, no 

caso os juízes. Estes são valores positivos considerados de extrema 

importância pelos magistrados. Estes valores persistiram, mesmo para aqueles 

juízes que consideram as atividades de operar sistemas informatizados, de 

menor valor, através da incorporação da figura do assessor dentro do 

processo.  

Como se pode observar nos casos estudados, quanto mais positivos os 

valores associados ao processo, maior a motivação em fazer uso do mesmo, 

como observado na figura abaixo.   
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FIGURA 6.3.: INFLUÊNCIA DA CULTURA ORGANIZACIONAL NOS 

PROCESSOS G2G DO BACEN 

 

 

 

 

 

 

6.4. O Fator Capacitação  

Por mais que a tecnologia ofereça uma interface amigável e, em alguns 

casos, a tecnologia utilizada já seja de conhecimento das organizações 

envolvidas, os processos G2G implicam em uma nova sistemática de trabalho 

que, em muitos casos, a maioria das pessoas que compõem os diversos entes 

públicos não está acostumada. Dessa forma, estratégias de capacitação para o 

processo tornam-se importantes para mostrar os benefícios da nova 

sistemática. Além disso, eventos específicos de capacitação que possibilitam 

uma maior interação entre os entes públicos envolvidos permitem o 

esclarecimento de questões importantes e até um aprimoramento do próprio 

processo. Esses eventos permitem, ainda, conhecer e aprimorar as boas 

práticas de utilização do processo.  

No caso do Bacensenado, observou-se que o processo em questão foi 

implantado sem levar em consideração as necessidades de capacitação do 

público-alvo, no caso os Senadores. Verificou-se, depois da implantação, que 

estes não possuíam conhecimentos instrumentais exigidos pelo processo. 

Além disso, a ausência de eventos de capacitação contribuiu para que não 
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houvesse uma interação significativa entre o Bacen e o Senado, que permitisse 

uma troca de experiências e o aprimoramento do processo. 

Já no caso do Bacenjud, constatou-se que um número considerável de 

juízes já possuía o conhecimento instrumental requerido pelo processo. 

Contudo, observou-se, mesmo assim, a necessidade de eventos específicos de 

capacitação, que possibilitavam um maior esclarecimento sobre o processo em 

si, as boas práticas de utilização e troca de experiências para o aprimoramento 

do mesmo. A contribuição destes eventos, conforme visto anteriormente, foi 

significativa para elevar o grau de utilização do Bacenjud em alguns tribunais, 

como o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro.  

Quanto melhor estiver sendo usado o processo, menor o grau de 

dificuldade de utilização do processo e maior a maximização de seus 

benefícios, como mostrado na figura a seguir. 

 

FIGURA 6.4.: INFLUÊNCIA DA CAPACITAÇÃO NOS PROCESSOS G2G NO 

BACEN 
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CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 

 

Conforme visto no capítulo anterior, para o gestor público dentro do 

Bacen, a construção de processos eletrônicos G2G deverá passar, 

necessariamente, por estratégias públicas que considerem os fatores 

anteriormente analisados. As estratégias deverão ser específicas para cada 

processo implantado, uma vez que cada organização parceira terá suas 

peculiaridades. Entretanto, quaisquer que sejam essas organizações, as 

estratégias deverão levar em consideração as questões e objetivos explicitados 

para cada um desses fatores, baseado nos estudos de casos vistos 

anteriormente. Sendo assim, estes fatores tornam-se críticos para o sucesso 

dos processos G2G e devem ser considerados pelo administrador público no 

Bacen, no momento da construção dos mesmos.  

Apesar do que foi retratado e estudado ter como foco de pesquisa o 

Banco Central do Brasil, os pontos que foram analisados podem ser utilizados 

em outras autarquias e entes da administração pública brasileira. Esta 

possibilidade decorre, principalmente, do fato de que as situações e 

condicionantes analisadas, nestes casos, ocorrerem em outras autarquias e 

órgãos da administração pública brasileira. Sendo assim, o gestor público 

brasileiro tem um modelo de influência destes fatores nos processos G2G, 

conforme mostrado na figura a seguir. 
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FIGURA 7A: INFLUÊNCIA DOS FATORES CRÍTICOS NOS PROCESSOS 

G2G DENTRO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA BRASILEIRA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Deste modo, este trabalho atingiu seu objetivo principal que foi de 

identificar os critérios de sucesso na construção de processos G2G, tendo 

como base o Banco Central do Brasil, a partir dos dois estudos de casos 

analisados. Além  disso, considera-se que o trabalho, também, atingiu 

plenamente os objetivos intermediários propostos, uma vez que: 

• Mostrou a importância dos processos G2G, na realidade brasileira, 

principalmente abordando o quão fundamental estes são para uma 

administração pública mais eficiente e ágil, a um custo bem menor 

que os processos tradicionais; 
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• Identificou fatores que devem ser gerenciados pelo administrador 

público brasileiro, na implantação de processos G2G: Segurança 

Computacional, Cultura Organizacional e Capacitação Profissional; 

• Explicitou como estes fatores influenciam no sucesso ou no fracasso 

de processos G2G. Em particular, dentro do Bacen, foi mostrado 

como estes fatores influenciaram no sucesso e no fracasso dos dois 

casos estudados. 

Com relação a qualidade da pesquisa realizada, avalia-se que o trabalho 

apresentou um resultado satisfatório. Este resultado pode ser averiguado, de 

acordo com Yin (2001), através dos quatro principais testes recomendados 

para este estudo múltiplo de caso, que são:  

a) Validade do constructo: O sucesso dos casos estudados conseguiu 

ser mensurado através: i) dos índices de utilização dos respectivos 

processos G2G, configurando o sucesso para as demais instituições; 

ii) do custo/benefício dos processos, mensurando o sucesso dos 

processo para o Bacen; 

b) Validade interna: O relacionamento entre os eventos estudados 

foram bem definidos, demonstrando criteriosamente as relações 

causais entre estes. De acordo com a metodologia proposta e com o 

abordado na pesquisa, verificou-se : 

- A existência de relação entre eventos de capacitação e índices de 

utilização dos processos, principalmente, no caso do Bacenjud; 

- A existência da relação entre o grau de aceitação/utilização de 

processos eletrônicos e índices de utilização dos processos G2G 

estudados, tanto no caso do Bacensenado e do Bacenjud; 
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- A existência da relação entre os valores associados por cada 

organização aos processos G2G estudados e o grau de utilização 

destes; 

- A existência da relação entre a acessibilidade e flexibilidade 

proporcionada pela tecnologia de segurança computacional 

utilizada e o índice de utilização dos processos; 

c) Validade externa: Como os mesmos fatores foram estudados para 

dois casos distintos dentro do Bacen, os resultados da pesquisa 

podem ser extrapolados para outros casos similares. Além disso, 

uma vez que foram feitas generalizações analíticas, de acordo com a 

teoria apresentada, e já que as situações apresentadas podem ser 

encontradas em outras instituições públicas brasileiras, os resultados 

obtidos podem, também, ser extrapolados para estas outras 

instituições; 

d) Confiabilidade: As relações entre as variáveis demonstradas e, 

principalmente, a demonstração de como os dados foram obtidos e 

trabalhados, permitem afirmar que a pesquisa apresentada uma 

confiabilidade satisfatória. Avalia-se que, se um pesquisador 

investigar de acordo com os procedimentos explicitados ao longo da 

pesquisa, este obterá os mesmos resultados.  

O tema “Processos eletrônicos Government-to-Government”, dentro da 

administração pública brasileira, ainda merece mais estudos. Pesquisas de 

processos G2G envolvendo entes públicos federais, estaduais e municipais 

poderiam, também, revelar outros fatores importantes, assim como pesquisas 

envolvendo entes públicos de países distintos.  
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Uma outra linha de pesquisa que poderia contribuir de forma significativa 

para a administração pública brasileira e, especificamente, para o Banco 

Central, seria a construção de modelos de governança eletrônica. Os modelos 

de governança eletrônica são modelos de gestão que procuram otimizar os 

processos e estruturas utilizando as potencialidades da tecnologia da 

informação e comunicação, nos vários níveis de governo e setor público, 

objetivando que o governo cumpra o seu verdadeiro papel para o mercado e 

para a sociedade (REILLY, 2002). Modelos de governança eletrônica podem 

ser construídos considerando, não somente os processos G2G mas, também, 

os processos G2B e G2C. 

Dessa forma, este trabalho imagina ter cumprido seu objetivo de 

contribuir para o desenvolvimento do tema. A partir do momento que mais 

trabalhos forem sendo desenvolvidos sobre o assunto, a contribuição de cada 

um deles pode permitir que processos G2G sejam mais dinamizados na 

administração pública, fazendo com que os benefícios deles oriundos, possam 

ser estendidos a toda a sociedade brasileira. 
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GLOSSÁRIO 

 

Assinaturas digitais -  Técnica que permite a autenticação de autoria e 

transmissão de informações através da Internet. 

 

Business-to-Business: Nessa forma de negócio eletrônico, tanto o agente que 

propõe o negócio, como o agente que o aceita são pessoas jurídicas 

(empresas). Esse modelo de negócio eletrônico pode ser exemplificado pelo 

caso de empresas montadoras de automóvel que já adquirem, diretamente, 

através da Internet, produtos de seus fornecedores de peças, de acordo com a 

sua demanda pelos produtos,  objetivando diminuir seus custos de estoque 

(COVISINT, 2001). 

 

Crackers - Especialistas que têm por objetivo invadir sistemas causando 

prejuízos. 

 

Criptografia - Método prático para proteger informações transmitidas 

eletronicamente. 

 

E-Business: “...Nós definimos e-Commerce como comprando e vendendo 

através de mídia digital. E-Business, comparado com e-commerce, inclui tanto 

aplicações internas e externas que formam a máquina do comércio moderno. O 

e-Business não é só transações de e-Commerce, é uma redefinição dos velhos 

modelos de negócio, com a ajuda da tecnologia, para maximizar o valor do 
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consumidor. E-Business é uma estratégia ampla, e e-Commerce é uma 

importante faceta do e-Business.” (KALAKOTA e ROBISON, 1999, p. 4).  

 

E-Government: Conceito emergente que objetiva fornecer ou tornar disponível 

informações, serviços ou produtos, através de meio eletrônico, a partir ou 

através de órgãos públicos, a qualquer momento, local e cidadão, de modo a 

agregar valor a todos os stakeholders envolvidos com a esfera pública 

(ZWEERS e PLANQUÉ, 2001). 

 

Firewall - Software que possibilita a comunicação da rede interna da empresa 

com a Internet, objetivando proteger a rede interna de acessos indesejáveis de 

usuários externos. 

 

Governança Eletrônica: Modelo de gestão que procura otimizar processos e 

estruturas utilizando as potencialidades das tecnologias de informação e 

comunicação, nos vários níveis de governo e setor público, com o propósito de 

garantir que o governo cumpra o seu verdadeiro papel para o mercado e para 

sociedade (REILLY, 2002).  

 

Government-to-Government: Tipo de relação onde tanto o agente que 

disponibiliza o serviço ou produto, como o que o adquire, são entes 

governamentais.  
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Modelo de negócio: é a configuração arquitetônica dos componentes de 

transações, projetada para explorar oportunidades de negócios (AMIT e ZOTT, 

2000). 

 

Processo organizacional: Conjunto de atividades integradas, dependendo do 

tempo de duração, dos atores envolvidos e do espaço (a localização dos 

participantes), o qual recebendo uma entrada (ou mais), deve gerar resultado 

de valor agregado seja para o cliente interno e/ou externo (JOIA, 1998). 

 

Proxy - Software funciiona um intermediário entre uma rede segura e uma rede 

não-segura, permitindo monitorar informações, armazenamento temporário de 

páginas, entre outras coisas. 

 

Vírus de computador - Programas que têm por objetivo danificar sistemas 

 


